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Udvar K6zs6g 6nkorm6nyzat K6pvisel6-testtilet6nek l0/2013. (XI.4.) iinkorm6nyzati
rendelete
Hat6lyos:20l3-l 1 -05 - 201 3-l 1-06
Udvar K6zs6g Onkorm6nyzat Kepvisel6-testtilet6nek I 0/20 I 3. (XI.4.) 6nkormanyzati
rendelete
a telepiil6si szil6rd hulladdkkal kapcsolatos hulladdkkezel6si helyi k6zszolg6ltatrisr6l sz6l6
17 120M. (XI.26.) dnkormdnyzati rendelet m6dositris6r6l

Udvar K6zs6g Onkormdnyzat Kdpvisel6-testiilete a hullad6kr6l sznlo 2O12. 6vi CLXXXV.
tiirv6ny 35$-6ban, 39$ (2) 6s (5) bekezd6s6ben, valamint 88.$ (4) bekezdds6ben kapott
felhatalmaz6s alapjrin, a Magyarorsz6g helyi 6nkormrinyzalair6l sz6l6 201 1. 6vi CLXXXIX.
tdrv6ny 13. $ (1) bekezdds 19. pontj6ban meghatarozott feladatk6r6ben elj6rva a k6vetkez6ket
rendeli el:

1.S

Udvar K6zs6g 6nkorm6nyzat K6pvisel6{estiit etlnek 1'1/2004. CXI.26.) sz6mri rendelete (a
tovdbbiakban: 6r.) 1. $ (6) bekezd6se helylbe az al6bbi rendelkez6s lep:

,,(6) A telepiil6 s kdzigazgat{si teriilet6n a hullad6kgazddlkoddsi k6zszolg6ltat6s
ell6t6sara kizlr6lagosan a D6l-Kom D6l-Dun6ntuli Kommun6lis Szolg6ltat6
Nonprofit Korl6tolt Felel6ss6gri T6rsas6g jogosult."

2.S

Az 6r. 3.g (2) bekezd6se helylbe az al6bbi rendelkez6s lep:

,,(2) Akdzszolgaltates a teleptil6sen keletkezett telepiil6si hullad6k begytijt6s6re 6s

elhelyez6s c6lj5b61 t6rt6n6 rendszeres elsz6llit6s6Lra tojed ki."

3.S

Az 6r. 12.$ (1) bekezd6se hety6be az alibbi rendelkez6s l6p:

,,(1) Hrlztart6si lomhullad6kra rl6zste a lomtalanitas megszervez6s6r6l 6s

lebonyolit6s6r6l, evente egy alkalommal, az 6nkorm inyzatlal eryezltetelt

id6pontban a Szolgriltat6 gondoskodik."

4.S

Az 6r. 13. - 14. $ 6s az azt megellzo alcim hely6be az al6bbi rendelkez6sek l6pnek:

,,Egyes hullad6kfajtak elkiiliinitett gyfljt6se

13.$

(1) Az Onkorm6nyzat teriilet6n lehet6v6 teszi miianyag, papir valamint

iiveghullad6k elkiil6nitett gyiijt6s6t.



(2) Az elk0l6nitetten gyiijt6tt hullad6kfajtrlk $ ijt6s6re az O*orminyzat 6ltal
kijeldlt gyujttiponton, az Udvar, F6 utca 90. szim alatti ingatlan mellett kialakitott
k6zter eti gyiijtd kont6nerekben van lehet6s6g, melyben az ingatlantulajdonosok
a meghat6rozott hullad6kfajt it inryenesen elhelyezhetik.

A hulladdkgazd6lkodrisi k6zszolgiltatrisi dij

14.$

A hullad6kgazd6lkodrisi k6zszolg6ltat6si dij megfizetes6t a h|ztart1sok1l az
OnkormriLnyzat StvAllalja, 6s a k6zszolg6ltatrisi szerz6d6sben meghat{rozoftak
szerint fizeti a Szolg6ltat6nak."

s.s

(1) A rendelet a kihirdet6st kdvet6 napon 16p hatdlyba 6s a hat6lybal€pdst k6vetri napon hat6ly6t
veszti.

Q) Az 6r. 1.g (1) bekezd6s6ben a ,,n6met kisebbs6gi telepiilesi 6nkorm6nyzat" szdvegresz
hely6be az ,,6nk orminyzatt' szdveg l6p.

(3) Hatrily6t veszti az 6r.

a) 2.$,

b) 3.9 (1) bekezd6s c) 6s d) pontja,

c) a.g (1) bekezd6s b) pontjdban az ,,illetve a k6zszolg6ltatiisi dijat kiegyenlitse,,,
szi5vegr6sz,

d) 4.$ (2) bekezd6se,

e) 5.9 (6) bekezd6s6ben a ,jelen rendelet 2. $ 1 . pond6ban meghatarozott,' sz6vegr6sz,

0 5.$ (5) 6s (8) bekezd6se,

g) 6.9 6s az azt megel6zo alcim,

h) 7.$ (s) - (9) bekezd6se,

D 9.9 (3) - (s) bekezdese,

j) 16. g 6s az azt megelozo fejezetcim

k) I 7. - 19. $ 6s az azt megel6z6 fejezetcim,

l) 1. mell6klete.

(4) A rendelet kihirdet6s6r6l a jegyzl gondoskodik a helyben szok6sos m6don.


