
MHK JogszabQly szolgQltatQs

Vajszl6 Nagykdzsdg Onkorm6nyzat Kdpviselo-testiiletdnek 5/2018 (I.25.) Onkorm6nyzati rendelete
a sziltrd hullad6kkal kapcsolatos hullad6kkezelds helyi kcizszolgiiltat6sr6l ds a kcizteri.iletek
tisztdntart6s6r6l sz6l6 512012.(IY.25.) cinkormdnyzati rendelet m6dosit6s6r6l

Vajszl6 Nagykozsdg Kdpviselo-testtilete a2012.6vi XXVII. tdrvdnnyel m6dosftott 2000. dvi
XLIII. tv. ( a tov6bbiakban: Hgt.) tdrvdnyben kapott felhatalmaz6s alapj6n ds a teleptildsi
hullad6kkezeldsi k6zszolg6ltatrlsi d(j meg6llapitiis6nak rdszletes szakmai szabiiyair6l sz6l6
6412008. (III. 28.) Korm. rendelet (a tov6bbiakban: R) rendelkezdseire figyelemmel a telepiil6si
szil6rd hulladdkkal kapcsolatos hulladdkkezelds helyi kcizszolgilltatilsr6l ds a kdzteriiletek
trszttntartitsdr6l sz6l6 512012.(1Y.25.) <inkormdnyzati rendeletdt azalitbbiak szerint m6dositja:

1.$

A ,,R" 3.$ (15) bekezddse az alilbbrak szerint m6dosul:

15. A kozszolg6ltat6 az alapszolg6ltat6son feltili mennyisdgti hiutarthsi hullad6kot
nem koteles elsz6llitani, ha az nem a DDMHG felirattal ell6tott mrianyag zs6kban

lett kihelyezye, yagy annak elsz6llit6s6ra vonatkoz6 5. $ (8) bekezd6se szerinti
igdnybejelentdst az ingatlan hasznill6ja nem tette meg.

A DEL-KOM felirattal ell6tott mrianyag zs6kok az cinkormdnyzat telephelyen (7838
Vajszl6, Szechenyi u.36.) szerezhetok be.

2.$

A ,,R" 8.$ (5) bekezddse az alihbiak szerint m6dosul:

(5) Az <inkorm6nyzati utak (helyi kozutak) tiszt6ntart6s6r6l az <inkorm6nyzat

gondoskodik. A h6 6s sikossig elleni v6dekezdst a 8.$ (9) ds (11) bekezddseiben

meghatdr ozottak szerint kell elvd gezni.

3.$

A ,,R" 9.$ (5) bekezddse az alihbiak szerint m6dosul:

(5) A koztertileten elhullott rlllat(ok) elt6volit6s6rol az 6nkorm6nyzatnak haladdktalanul
gondoskodni kell amennyiben az elhullott 6llat(ok) gazd{1a ismeretlen.

4.S

A ,,R" 1l.$ (l) bekezd6se az ali.}:biak szerint m6dosul:

(1) A kdzteriiletek tiszt6ntartisdval kapcsolatos k<itelezettsdgek teljesit6s6t a jegyzo 6ltal
megbizott szemdly koteles ellenorizni, akinek jelzdse alapj6n a jegyzo haladdktalanul

felsz6litja a szab6lyszegot 3 napos hatrirido kituz6sdvel, majd annak vdgrehajtisSt a

hat6rido lejttrtival ellenSrizteti. A hatirido eredm6nytelen eltelte ut6n birs6g kiszab6s6nak

van helye.

s.s

E rendelet a kihirdetds napj6n l6p hat6lyba.

Vaj szl6, 20 I 8.1anuir 24.
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Dr. Kiss M6nika sk.
jegyzo

Horvdth Istvfn sk.

polg6rmester

ZhradEkz

A rendelet kihirdetve!

Vaj szl6, 20l8.1anuir 25 .

Dr.Kiss Mt6nika sk.
jegyzo
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