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Szilv6s Kdzs6gi Onkorm6nyzat K6pvisel6-testi.ilet6nek 912016. (XII.2.) dnkorm6nyzati rendelete
a kciztisztasdgrol, valamint a hullad6kgazd6lkod6si kdzszolg6ltatris ell6t6s6nak rendjdrol sz6l6
3 I 20 1 5 .(il. 27 .) szdmi rendelete m6dosit6s6r6l

Szilv6s K<izs6g Onkorm6nyzati Kepviselotesttilete az Alaptdrv6ny 32. cikk (1) bekezd6s a)
pontj6ban, tov6bbri a hullad6kr6l sz6l6 2012. dvi CLXXXV. t<irvdny (a tov6bbiakban: Ht.)
35.$-6ban, 6s a 88.$ (4) bekezd6s6ben foglalt felhatalmazis alapjin, a Magyarorsz6g helyi
tinkorm6nyzatair6l szol6 2011. 6vi CLXXXIX. torv6ny l3.g (1) bekezdds 19. pontj6ban
meg6llapitott feladatk<irdben elj6rva a koztisztas6916l, valamint a hullad6kgazd6lkod6si
kcizszolg6ltat6s ell6tiis6nak rendjdrol 312015.(II.27 .) sz6mti rendelet (tov6bbiakban:
" R" )m6 do s itris rir6 I az alibbi rende letet al kotj a :

1.$

A ,,R" 8.$ (l) bekezd6senek szrivege az alihbi szcivegre v6ltozik:

,, 8.$.(l) Az ingatlantulajdonos kciteles a Szilvris Kcizs6g Onkorm6nyzata iital szeruezett
kcizszolgSltat6s igdnybevdteldre, az ingatlaniin keletkezo teleptildsi szilird, hulladdk e
rendeletben elofrtak szerinti gytijtds6re, valamint a szSllititsi napokon elsz6llit6s c6lj6b6l a
kozszolgiitat6nak tcirtdno ifiadisira. Az elki.ilonitetten gyrijtdtt hullad6k a k1zszolgiLltat6 illtal
tizemeltetett hullad6kgytijto pontra, hulladdkgyrijto udvarba, 6tv6teli helyre, vagy a
kozszolgiitat6s kcirdbe tartozo hullad6kot kezelo hullad6kkezelo l6tesitmdnybe is sz6llithat6 6s
ott a j ogosultnak ritadh ato, vagy ktilon gyrij toeddnyben elhely ezhetb.',

2.$

A ,,R" 15.$ -a kieg6sziil az alihbi bekezddsekkel:

" 15'$ (9) A kozszolgiitato a teleptilds lakosai reszd,re igdnybe veheto hulladdkudvarr6l a
kozszolgiitato a helyben szok6sos m6don 6s honlapj6n tilekoztat6st nyrijt. A nyitva tart6s
rendj6t, a hulladdkudvarban gyrijtheto egyes hullad6kokra 6s a hulladdkudvar igdnybev6teli
m6dj6ra ds a mennyis6gi korlitokra vonatkoz6 trij6koztatist a kozszolgiitato a honlapjrin ds a
hullad6kudvarban klzzeteszi.

(10) A kiizszolg6ltat6 a hulladdkudvar tizemeltetdsi szabiiyzatitban meghathrozza a
termdszetes szem6ly ingatlanhaszniio 6ltal a hullad6kudvarban elhelyezheto hulladdkok
mennyisdg6t. A termeszetes szemdly ingatlanhaszndlo ejog6t csak rigy gyakorolhada, ha a
hul laddk gazd6lko d6s i kozszolgitltat6s i dij at me gfi zette.,'

3.$
A,,R" 17.$ -a hat|lyitt veszti.

4.$

A jelen rendelet &,,R" tcibbi rendelkez6seit nem 6rinti.

s.s
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A rendelet kihirdetdst koveto napon ldp hat6lyba, kihirdetds6rol a jegyzo gondoskodik.

Szilv6s, 2016. december 1.

Nddorind dr. Rohi Eva
jeg,,z6

Kihirdetve: 2016. december 2.

Schaff J6zsef
polgdrmester

Nddorind dr. Rohi Eva
jeg,,zd
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