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Ocsiird Kdzsdg kdpviselo testtiletdnek l2l2ol6(XI.28.) rinkormSnyzati rendelete

a helyi hullad6kgazd6lkod6si kozszolgl,ltat6sr6l sz6l6 612016.(YII.26.) <inkorm6nyzati rendelete

m6dosit6s616l

A helyi hullad6kgazdilkod{si kiizszolgfltatisr6l sz6l6 612016.(Y11.26.) iinkorminyzati
rendelete m6dositisirril

6cs6rd Kozs6g Onkormrinyzata Kepviselo-testtilet6nek a hullad6kr6l sz6l6 2012. evi
CLXXXV. tdrv6ny 88. $ (4) bekezdds a)-b) 6s d) pontj6ban meghatirozott felhatalmazts
alapjin, az Alaptdrvdny 32. cikk (l) bekezd6s a) pontjriban, Magyarorszilg helyi
6nkorm6nyzatair6l sz6l6 2011. 6vi CLXXXX. trirv6ny 13. $ (1) bekezd6s 19. pontj6ban, a

hullad6kr6l sz6l6 2012. dvi CLXXXV. tdrv6ny 34. $ (8) bekezd6seben, 35. $-6ban, 39. $ (2)

bekezddsdben meghat6rozott feladatkor6ben eljitwa, a kdrnyezet v6delmdnek 6ltal6nos

szabilyak6l sz6l6 1995. 6vi LIII. t<irvdny 46. $ (2) bekezd6s c) pontj6ban biztositott
v6lem6nyez6si jogkor6ben elj5r6 Baranya Megyei Onkorm6nyzat, a k<irnyezet vddelm6nek

iiltal6nos szab6lyair6l sz6l6 1995. 6vi LIIL tdrv6ny 48. $ (3) bekezd6s6ben biztositott
v6lem6nyez6si jogkrirdben elj6r6 Baranya Megyei Korm6nyhivatal Kdrnyezetv6delmi 6s

Term6szetv6delmi F6oszt6lya v6lem6ny6nek kik6r6sdvel a krivetkezoket rendeli el:

.$

A rendelet 4.$ (2) 6s (3) bekezd6sdt hat6lyon kivi.il helyezi.

2.$

A rendelet 6.$ (2) bekezd6s utols6 k6t mondat6t hat6lyon kivi.il helyezi.

3.$

A rendelet 6.$ (4) bekezd6s hat6lyon kiviil helyezi

4.$

A rendelet 6.$ (5) bekezd6s az alirbbira m6dosul:

(5) Amennyiben a gazddlkodo szewezet ingatlanhaszntio a telepiil6si <inkormiinyzat

kozigazgat6si teri.iletdt szervezett kdzszolg6ltatrist veszi ig6nybe, a kcizszolgiitatoval egyedi

k<izszolgiiltatdsi szerzod6st k<iteles kotni, amely alapjirn a gazdiikodo szervezet a koordin6l6
szervnek k<j zvetleni.il kote les a kdzszolgitltat6s dij 6t me gfi zetni.

s.$

A rendelet 6.$ (6) bekezd6s6t hat6lyon kiviil helyezi.

6.$

A rendelet 6.$ (7) bekezdese az alibbira m6dosul:

Sziineteltetheto a szolgiitatAs igdnybev6tele - akozszolgdltat6s ig6nybev6tel6re egdsz

6vben kotelezett ingatlanhasznii6 szirmdra - a bejelentdst6l sz6mitott legfeljebb 1 6v

idotartamra,ha a t6rol6ed6nyt egyedtil haszn6l6, ir6sbeli kdzszolgiitatisi szerzod6ssel

rendelkezo ingatlanhasznill6 ket napt6ri h6napniil hosszabb ideig az ingatlant nem

hasznirlja,6s az tiresed6s v6rhat6 idotartamrit - legk6sobb a sziineteltet6s megkezdes6t

megelozo 8 munkanappal bezdrolag -t a Kdzszolgiitat6 reszere ir6sban adott

nyilatkozattal (faxon, lev6l vagy e-mail formSj6ban)- bejelenti aKdzszolg5ltat6nak. A
bejelent6s megt6tel6re csak a Kcizszolg6ltat6val szerzoddses viszonyban 6116, vagy a

meghatalmazottj a j o gosult.

Az ingatlan tovribbi lakatlans6ga eset6n a szi.ineteltetdsre vonatkoz6 igenybejelentes -
8 nappal a sztineteltet6s lej6rta elott, fr6sban adott nyilatkozattal (faxon, levdl vagy

e-mail form6j6ban) - megismdtelheto.
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Az ut6lag benyrijtott kdrelmeket a kozszolgaltat6 visszamenolegesen nem

6rv6nyesitheti.

A bejelent6sben foglaltak val6s6gtartalm6t a Krizszolg6ltat6 ellenorizni jogosult. A
szi.ineteltet6s jogszertitlen ig6nybevdtele eset6n a Kdzszolgilltat6 jogosult a

szi.ineteltet6st visszavonni, a kozszolgiitat6si dijat p6tl6lagosan kisz5ml6Aatni, tovrlbb6

kolts6geit 6rv6nyesiteni, kivdve, ha a sziineteltet6s jogszeni ig6nybevdtele igazolilsta

keriil.
Ha az ingatlan a sztineteltetdsi idotartamlefrta elott rijb6l lakottri v6lik, annak t6ny6t

a Kdzszolgilltat6val szerzoddtl fel, vagy meghatalmazottja k6teles legal6bb 3 nappal

kor6bban a Kdzszolg6ltat6nak ir6sban adott nyilatkozattal (faxon, lev6l vagy e-mail

form6j 6ban) bej elenteni.

7.$

A rendelet 8.S (2) bekezd6s d.), f.), 6s g.) pontjait hat6lyon kiviil helyezi.

8.S

A rendelet 9.$. c.) pontj6ban l6vo ,,1. sz. melldklet szerinti" szciveget hat6lyon kiviil helyezi.

e.$

A rendelet 10.S (1) bekezd6st hat6lyon kiviil helyezi.

10.s

A rendelet 10.$ (4) bekezd6se azalirbbira m6dosul:

Az elktildnitetten gyujtdtt hulladekokat tartalmazo zsSkok tiritdsdnek gyakoris6ga havi egy

alkalommal, a helyben szok6sok i.irit6si napon.

11.$

A rendelet 10.$ (7) bekezd6se azalitbbta m6dosul:

(7) Amennyiben a hullad6k begyrijtdsdre el6re nem l6that6 rendkiviili ok miatt az ene kijeldlt
napon nem keriilhet sor, akkor a legkozelebbi sz6llit6si napon viszi el a kozszolgiitato a

felhalmoz6dott hulladdkot.
12.$

A rendelet 11.$ (2) bekezd6s6nek m6sodik mondata az alirbbira m6dosul:

A gyrijtoed6nyt a sz6llit6s napj6nak 06.00 6rdjdig lehet kihelyezni a kozteri.iletre - kiv6ve a

tart6san engedelyezett elhelyez6st ezen idopont ut6n, illetve a k6sve kihelyezett gyrijtoed6ny

i.irit6s6nek 6s a hullad6k elsz6llit6s6nak elmulasztiisa K<izszolg6ltat6nak nem r6hat6 fel.

13.$

A rendelet 12.S (2) bekezd6se azal{rbbiram6dosul:

A gyrijtoed6nyben az iirites miatt keletkezett kirt a Kdzszolg6ltat6 csak a neki felr6hat6an

keletkezo krirt koteles megtdriteni.

14.S

A rendelet 14.$ (1) bekezd6sbe l6vo ,,egy" sz6 ,,ketto"-re m6dosul.

15.$

A rendelet 16.$ (2) bekezd6s d.) pontj6t hatiilyon kivtil helyezi.

16.$

A rendelet 16.$ (4) 6s (5) bekezddst hat6lyon kivtil helyezi.

17.S

A rendelet 17.$.(2) bekezddse az alibbira m6dosul:

1. Az Onkorminyzat aKozszolg6ltat6 6ltal iizemeltetett elktl<initetten gyrijtdtt hulladdk
gyrijt6s6re szolg6l6 gyrijt6szigeten elhelyezett hulladdkgyrijtS ed6nyt 6tveszi, 6s a

birtokbavdtelt al6irAs6val igazolja a krirfelel6ssdg egyidejti vrillal6s6val.
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18.$

A rendelet 17.$ (5) bekezd6s6t hat6lyon kiviil helyezi.

le.$
A rendelet 19.$-a hely6be az alitbbi rendelkezds l6p:

,,A gazdiikod6 szervezet ingatlanhasznril6 a hililartisi hulladdkhoz hasonl6 hullad6k r6sz6t
kepezo elktiltinitetten gytijtott hullad6k kezel6s6rol a 31. $ (2) bekezd6s6ben meghat6rozottak
szerint gondoskodik."

20.$

A rendelet 20.$-6t hat6lyon kiviil helyezi.

21.$

A rendelet 22.5 Q) bekezdes utols6 mondata azalibbiram6dosul:
A kifogris elbir6lils6ra a fogyaszt6v6delmi trirv6ny elofr6sai azirinyad6k.

22.5

A rendelet 22.5 Q) bekezd6sben l6vo ,,kozszolgitltat6" szdveg koordin6l6 szerv" szrivegre
viitozik.

23.$

A rendelet 23.S-6t hatillyon kivi.il helyezi.

24.5

E rendelet kihirdetdse napjSt6l hat6lyos.

6cs6rd, 20 1 6.november I 5.

Keserii Zoltin
polg6rmester

Ziradek:
Kihirdetve 20 1 6.november 28-itn
dr. Gelldrtne dr. Kugler Anna jegyzo

dr. Gell6rtn6 dr. Kugler Anna
jegyzo

2018.03.26.9:04JIJ


