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Ujpetre Kcizsdg 0nkorm6ny zataKepviselo-testi.ilet6nek 2l2ol7 .(il.15.)rinkorm6nyzati rendelete
akoztrsztas6gr6l, valamint a teleptil6si szil6rd hulladekkal kapcsolatos helyi kozszolgiitat6sr6l ds

annak ktitelezo ig6nybev6tel6rol sz6l6l2l2013(.IX.15.) dnkormdrryzati rendelete m6dosit6s6r6l

Ojpetre Kiizs6g Onkormfnyzata K6pvisel6-testiilet6nek 2t2017.(1.15.) iinkormitnyzati
rendelete a kdztisztas6gr6l, valamint a telepiil6si szil{rd hullad6kkal kapcsolatos helyi
kiizszolgdltatSsr6l 6s annak kiitelez6 ig6nybev6tel6r6l sz5l6 12l20f 3(.IX.15.)
iinkormf nyzati rendelete m16dositdsf 16l

Ujpetre Kozs6g 0nkorm6nyzatinakK6pvisel6-testiilete az Alaptcirveny 32. cikk (l) bekezd6s
a) pond6ban foglalt feladatkrir6ben elj6rva, a hullad6kr6l sz6l6 2012. CLXXXV. trirvdny (a
tovribbiakban: Ht.) 88. S (4) bekezdesdben kapott felhatalmaz6s alapjan a kdvetkezoket rendeli
el:

l.$ A 1212013.(IX.l5.) dnkorminyzati rendelet ( a tov6biakban: Rendelet) 2.$.-a helyebe az
al6bbi rendelkezes ldp:

,,2. $ A rendelet hatitlya kiterjed Ujpetre kozs6g kozigazgat6si teriilet6n levo valamennyi
ingatlan hasznfiojira, tulaj donos6ra.,,

2.$ A Rendelet 4.$ (1) bekezdds 17. pontja hely6be az alitbbi rendelkez6s l6p:

,, 77. a kozszolgiitatiis t6rgya: a 4.$ (1) bekezdds 2. pontj6ban meghatirozott telepiil6si
hulladdk, valamint a kcizszolgriltat6si szerzod6s szerinti zcildhullad6k es veszdlyes hulladdk."

3.$ A Rendelet 6.$ (2) bekezd6s helyebe az ali.},bi rendelkezds l6p:

,,(2) A teleptil6si hulladdk rendszeres elszrillft6s6r6l a kcizszolg6ltat6 az ingatlan-
tulajdonosokt6l a kozszolg6ltat6si szerzod6sben meghat6rozott gyakoris6ggal, napokon 6s

gytijtoed6nyben kdteles gondoskodni.

A teleptil6si hullad6k elszrillit6si napj6nak esetleges viitozisdrol az cinkormdnyzat a helyben
szokiiso s m6 don k<itel e s az ingatlantulaj dono sokat t6j dkoztatni. "

4.$ A Rendelet 8.$ (2) bekezd6s hely6be az alitbbi rendelkez6s l6p:

,,(2) A hullad6kgazd6lkod6si k6zszolg6ltat6s kdr6be a teleptil6si hullad6k, z<ildhullad6k es a
vesz6lyes hulladdk tartozik. ,,

5.$ A Rendelet 10.$-az al6bbi (5) 6s (6) bekezd6ssel eg6sztil ki:

,,(5) 60 literes t6rol6ed6ny haszniiatira jogosult a teleptildsi onkormrinyzat 6ltal kiadott
igazolfls alapjirn a lak6ingatlant egyedtil 6s dletvitelszertien haszn6l6 term6szetes szemdly.

(6) A kozszolgdltat6 jogosult azonosit6 matric6t rendszeresiteni a szerzodott t6rol6eddnyek
azonosit6s6ra. A matrrcitt a kcizszolg6ltat6 biaositja a szolgl,ltatdst igdnybe vevonek, amelyet
az ingatlantulajdonos, haszn6l6 a hulladekgytijto eddnyre kriteles j6l l6that6 m6don
felragasztani."

6.5 A Rendelet I l.$ (2) bekezd6s hely6be az ali.frbi rendelkez6s l6p.

,,(2) Az tidtilSkent nyilvilntartott ingatlannal rendelkez6 tulajdonosok, haszn6l6 az illlando
lak6ingatlan tulajdonos6ra, hasznii6jira meghat6rozott eves dij 50%-at el6ro kcizszolg6ltat6si
dij megfizetes6re koteles."
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7.$ A Rendelet 12.$ (2) bekezd6s helydbe az alilbbi rendelkez6s 16p:

,,(2) A hullad6ktermelo az ingatlanon k6pz6dott hulladdk gytijtds6t az ingatlan teriilet6n

hullad6kgazd6lkod6si engedely nelktil legfelj ebb I 6vig vegezheti ;'

8.$ A Rendelet 12.$ (6) bekezd6s hely6be az alitbbi rendelkez6s 16p:

,,(6) Hullad6kot csak hulladdkgazd6lkod6si engedely birtok6ban lehet sz6llitani, kiv6ve ha

a) a termdszetes szem6ly ingatlanhaszniio az elktilonitetten gytijtott hiztartisi hulladdkot

hulladdkgyrijto pontra, hullad6kgytijt6 udvarba, 6tvdteli helyre vagy hullad6kkezelo

l6tesitmdnybe sz6llitja, valamint

b) a gy6rt6, a forgalmazo az ifiveteli kotelezetts6ggel 6rintett hulladdkot hulladdkkezelo

l6te sitm6nybe sziilitj a,

c) a gazdilkod6 szervezet nem iizletszertien, alkalmilag, az elktilonitetten gytijtott hulladdk6t

saj6t j6rmriv6vel, m6sik telephely6n levo [zemi gyujtohelyre vagy 6tv6teli helyre,

hullad6kgyujto pontra, hullad6kgytijtS udvarba, valamint hullad6kkezelohoz szallitja.

9.$ A rendelet a kihirdet6st ktiveto napon ldp hat6lyba.

Gaszt Arminn6

polg6rmester

Csalos Be6ta

jegyzo

A rendeletet a kdpviselo-testi.ilet a 2017. januir 30-i iil6sen fogadta el. Kihirdetdsre keriilt

2011. febru6r 15-6n.

Csalos Be6ta

jegyzo
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