
MHK JogszabQly szolgQltatQs

Szal6nta Kdzs6gi Onkorm6nyzat K6pviselS-testtiletenekg12016. (XII.6.) dnkormrlnyzati rendelete
akoztisztasiigr6l, valamint a hulladdkgazdiilkod6sikdzszolgdltat6s ell6tris6nak rendj6rol sz6l6
3 I 20 | 5 . Gl. 26.) szimu rendelete m6do sit5s6r6 I

Szal6nta Kdzsdg Onkorm6nyzati K6pviselotestiilete az Alaptorveny 32. cikk (l) bekezdds a)
pontjiiban, tov6bb6 a hullad6kr6l sz6l6 2012.6vi CLXXXV. tdrv6ny (a tov6bbiakban: Ht.)
35.$-6ban, 6s a 88.$ (4) bekezd6s6ben foglalt felhatalmaziis alapjiin, a Magyarorsz6g helyi
cinkorm6nyzatair6l sz6l6 2011. 6vi CLXXXX. tcirv6ny 13.$ (l) bekezdds 19. pontj6ban
meg6llapitott feladatk<ir6ben eljiirva a koztisztas6gr6l, valamint a hullad6kgazd6lkod6si
k<izszolg6ltat6s ell6trls6nak rendj6161 312015.(1I.26.) szitmi rendelet (tov6bbiakban:

" R" )m6 do sit6s6r6 I az alitbbi rende letet alkotj a :

1.S

A ,,R" 8.$ (l) bekezd6sdnek szcivege az alirbbi szcivegre v6ltozik:

,, 8.$.(l) Az ingatlantulajdonos k<iteles a Szalinta Kcizsdg Onkorm6nyzata 6ltal szervezett
kdzszolgiltatds ig6nybev6tel6re, az ingatlan6n keletkez5 telepiil6si sziliird hulladek e

rendeletben eloirtak szerinti gytijt6s6re, valamint a szilllitrisi napokon elsz5llit6s c6lj6b6l a

krizszolg5ltat6nak t<irt6n6 irtadilsira. Az elktil<initetten gytijtritt hullad6k a k<izszolgiitat6 altal
iizemeltetett hullad6kgyrijto pontra, hulladdkgytijto udvarba, 6tv6teli helyre, vagy a

krizszolg6ltat6s kdr6betartozo hullad6kot kezelo hullad6kkezelo l6tesitm6nybe is sz6llithat6 6s

ott a j ogosultnak 6tadh ato, v agy kiilcin gytij t6ed6nyben elhelyezheto. "

2.$

A,,R" 15.$ -a kieg6szi.il azalitbbi bekezd6sekkel:

" 15.$ (9) A kcizszolgiiltato a telepiil6s lakosai r6,szere ig6nybe veheto hulladekudvarr6l a

kozszolgilltato a helyben szok6sos m6don 6s honlapj6n tilekoztat6st nyrijt. A nyiwa tart6s
rendj6t, a hullad6kudvarban gytijthet6 egyes hulladdkokra 6s a hulladekudvar ig6nybev6teli
m6djrira 6s a mennyis6gi korl6tokra vonatkoz6 t6j6koztatist a kdzszolgiitat6 a honlapj6n 6s a
hul lad6kudvarban kdzzeteszi.

(10) A kcizszolgiiltat6 a hulladdkudvar i.izemeltet6si szabtiyzatitban meghatirozza a

term6szetes szem6ly ingatlanhaszniio itltal a hulladdkudvarban elhelyezheto hulladdkok
mennyis6g6t. A term6szetes szem6ly ingatlanhasznil6 e jog6t csak tigy gyakorolhatja,ha a

hullad6kgazdrllkod6si kcizszolgiiltat6si dij at megfi zette. "

3.$

A,,R" 17.$ -a hat6ly6t veszti.

4.S

A jelen rendelet o ,,R" tobbi rendelkez6seit nem 6rinti.
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s.$

A rendelet kihirdet6st kovetS napon l6p hat6lyba, kihirdetds6rol a jegyzo gondoskodik.

Szalttnta, 20 I 6. december 5.

Nddorind dr. Rohi Eva
jeg,tz6

Kihirdetve : 2016. december 6.

Dunai Zoltdn
polgdrmester

Nddorind dr Rohi Eva
jegtz6
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