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A IIt 39' s (1) bekezdésc
huLlaclékor gyűjli, és azt

Tiszie]t Jegy7ő Asszonyl

1 lörrylc:et véJelnónelt áLtnanos s'abtilyairól s7óló l995' óví Ll]I' tijrvény ,:l8' \ (]) bekczLlósc alapján 1'en1i
láIgyban beníljlo1t L1lk;zliszk1sl!grí}1 és s:tn.zttt Atlznvtaltigt 1,o:,:olE,j]taLiL: kntelezíi igénvblitétclért|il
a kijzterülel hdsznátullirÍ;I és iizenképlel, n t,lflti1'tk '1hLbCz'5Lntk tttt,lictól \zíjLj'ö konnányzali
rendclcl.1en ezetéhcz a KözéP dunántú]i KönryezclvéC]elnli és 1'cr.rrrészetvé<1c1nri l.elűgyelóSég
(tovalbbiakban: l.cliigyelősóg) rószéről az alábbi vó]cnlónÍ adom:

.a huIlrutékróI szóló 20]2' évi cl'xxxv' tóNény (továbbiakban: Ht.) 88' $ (4) bekczdósónck a) ponr]a
s7elinl a települési önkonnányzat hatáskórehe t.líoZlk ]rull-rdekEa7(Ia]kuL]Jsr kö7s7-olgalltatars elláiáSállak és
igórrybevótc1ólrek szabá1yai, jl1et\'e a 35' { ban foglal1 rendclkczósek énénycsiléséhez sziiksógcs S7abá])ok
rendelcLben töÍéDő megá]lapítása'

A rendclcltcrve7et a ki;zszo1gálÍaló hu|l tÍékgazdálkot]Lisi telékerységerő| és d huIladékgazdá!kaír(1\i
ki;zszo|gtiltutt|s űgzésének [ettéte|eírőt lzólu 4]b ]U] ]' (xTl ]o ) KL'lnlall} reLlllcLct e]őirásainak ligyclcmbc
\'étclével készüll' iga7odva a Ht' ]5' $ á]tal neghatlüozott taÍlalni követelménvckhe7.

A vélcmén}€7ésÍc benÍljtott lcnozctben tőbb hclycn óeg],illlr szcrcpe], mely fogalmat a lll. ncnl isnleli,
eZéí céls7eÍű illlrább a.q-l' íiilés, i;sszegvűité5 tag'l lln3k alka]]nJZasJ' Kererlr c tcn e7;t jaVír,lsát'

A rendclettervezctben több lrclycn lb]yékony hul]adék szerepc1' 
^ 

lelepiitési huttd(tékkdl Laptltlkltls
1eűken),\égek |'gz'|'l1ek íLltételeil'ól szóló 2 ] 3/2a0j ' (XI' ] 1 ) Kan\' rendetel (Iavábbiakban: KI') szcrint
,'te\epi.ilésí labékonv hullru{éknak' rlevezctt úll' szippantdt szcnnwí7 a hullaclékgazclálkoc1ás
s7abá]yo7áSából átkeÍilh a vízvéde]m] szabályozásba' nclyre a továbbiakban a,,nen közművel öss?g!|iiitaití
háztartósi szen\|úz'' l()ga]om alkalnazásál'al kizárólag a szeimyvizekre vonatko7ó clőílások voDalkoznak'
lckintellcl ana, hogy a telepiilósi lolyékony hul1adék Íbgalnál ,(7.' lütáIozta 

'neg, 
mely Íel)dcLkczés 20l3

]alluál 1_étőI azonban hatályát \'es7itette' a rcndelet teÍVczet címébe11, ilietve egyób e]őírásaiban lninde hol t]

kkpiilé\i |Ob,éko fhull lét Í'ogalrrra helyett,,'1",'' kiií,fiíiw! összegrűjtijlt hóztartási sze 
'ryví.,, beij9!)

llasZnálata sZükséges'

Fe]híVom a Ílgyc]mel' ho{y a jagÚlkotdsró| szóló 2010' évi CXXX' törvóny és u jogszabúlyszerkesztésrót
sZóló 6l/2009' (xII' 1,1') lRM rendclct éÍelmébcn a he]yi önkormányzati rellt]clet a jogszabáIyi
hieÍarchiából a&]dóan - nem taíalrnazhat ragasabb s7inl ű j ogszabállya l e]lentélcs rendelkczóSt' 

^ 
Ícndclcl

IcNezel szeli.lt: ,,Gazdlilkot|ó szervezet ingatlanhtlszn1lló a htltutlókrót ,zóhj )a] 2' éyi CI'XXX|' fi-\,{|Nhcn
Lcgh lőrazaIl köÍe!ezeuségét a köztzoIgáltató\,at kötött sze|.ődés dlapián t€tie!í1i ,,

alapjá| aZ ingatlar rászná]ó aZ óÍinlctt ingallan
a (2) ós (]) bekezdósben íotlail kivétellcl a

Kér.nl, hog! !óllszlibú" hi|alkoz.on az ikta|ós.únfa !

terülctén képződ(j települóS]
köZszo]gáita1ónak re0dsZcrcs

Tclcr : (22) st'1-100-relet 
x: (22) 313-s6.1

Ugtfékzolgáltt: (22) 5I4_]10

Székeí'ehá'vál' HoszÚs.1atél ]

Lcvólcím: rj002 slékcÍihérvá] Pt: ].]7
Honhp: hllp //Ldrl(n.r:zoklbrrosu hu

L]gyt'élfosadási idő Hé(tij 8! l

s7crda: 8!_]2@ és ]]'| ló !
Pónic['8'o l]!

li.m'il: l.lend!n.Ll]lUlililo]d1]!1o$!r! Ktdd. CsülöúiikI N'tcs iiglltllbÍ!dás



i.lijköZönként áladja' 
"\ 

Hl' ]9. s (3) bckezdés( c|ap'rln r gazililkodo 'zen 
(Zet rng'1tld1üasználó a há^aíáSi

hulladéklo7 hasonló hu]ladék.csztt tti."o "iri:iit;nltircn 
gyrijton hu]ladók kezelósérijl a 31' \ (2)

bekezdésébcn lncgharárcZotak szeri r go doskodik'

ljentíck éíclmÚben a sazdálkodó SzeNczet íngallanhas7náló á MzraÍtási hu]taclék]roz basorrló hul]adók IósZól

kéDcZő e1kúlönítetteD gyűj!ött hulladék to"ei'ti t'""ie''Jior ncll csak kőzszolgálialónak lötél]ő áladással

::fi::-ffi;. 
'',''". 

;iii' jl íiil r..r.-ai." .li.pj:n az ,'rLal,L ilztme]tlLett hu|]ade kkoze]ő létcsít ónybell

;;i;ff.il:x,:ru;""ii "ioi'J"í"' 
r'".."'""o ,".ig1 

"n..r."tL.,n't" 
eljlLjs, tr tr_u]Laclék hulladékkezclőnck

lijrléllő á1adáSa. a hultadék szállítónak t;il';|;;;, a hulLadék $'iijtőnek tijrl&ő átadása. a hlll]'ldék

köZYetitó ek 1őÍónő ála.lása' 
^ 

l"lraaet t"'at"rLo"ck töíénó átadasa' vagy a hullaclék /llvélcl] hel}'cn'

iLlclve 1Z álvólelre kötelezet1nek töItélű áladása útj'tn is'

A Ilt' 39' i (]) ós 31' s (2) bekezc]ósei alap!árl d g'lzdalkÚdo szel\czet ills'1tlirl] s7n'lló jogosuh a házlirfiáSi

lrulLaL.ék]roz lrasorrló hulladólt .ós,éL képJ;; "]'fiilo.',""' 
$ujtötl huIl:(]ek ke/c]ésóIől a kőZszolgáltatáS

igóni/bc !étcle nólkiil is gorrdoskodni'

l'g\el'('Lbcn larg}i rcnd(lel lcr\(Zelóben foglxllak ellcn á fellli é\''Íe\ólelcl'_ \sllmin| á voÜálLo/ó

;;i:";'\;;;';i ;'."lJ"lu-a"r' ng';r"í'i""*"r" mcllcn l|(m cmelck Li|bgÁ\l. lzl clloHad srn

i'Ytslo . K&en\ a lovábbi üunkat "'óL_"gö;i'' 
;; 

"lr"g'ldott 
rendc]et cgy példányál sziveskedjcnck

i egLii]dtn] a L'rluu1el"scq liszérc

Székcslthórvár. 2014' július l\

p,

(!!Él!
1. cilnretL
2 llxt1áÍ

dr. Zay Aqdroa

{éJta:s-"ru{.''


