
Kunp eszér Ktizs é g Ónko rm ány zata Képvis elő - testületén ek
5/2015.(I[.30.) önkormányzati rendelete

a hultadékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló
4 l20l4.(IIJ. 1 4) önkormányzati rendelet módosításáról

Kunpeszér Község Önkormányzat Képviselo-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV.
törvény 35' $-ában, a 39.$ (2), (5) bekezdésében valamint a 88.$ (4) bekezdésében kapott

felhatalmazás alapján, Magyarországhe|yi önkormányzatairőlszőIő2011' évi CLXXXIV. törvény

13. $ (1) 5' pontjában meghatározott feladatkörében el1árva, a környezet védelmének általános

szabályairól szóló 1995. évi Llll. törvény 48. s (3) bekezdésében biztosított Véleményezési jogkörében

eljáró Alsó-Tisza Vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség véleményének kikérésével a

következőket rendeli el:
1.S

Kunpeszér Község Önkormányzata Képviselő testületének a hulladékgazdálkodási
kozszo|gáltatásról szőIő 4l2OI4.(nI.14) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 1.

$ (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

,, A rendelet személyi hatálya kiterjed a község kozigazgatási területén lévő ingatlan
hasznáIőjáta."

2.$

A Rendelet 1. $ (4) bekezdése az alábbiak szerínt módosul:

,,(4) Nem terjed ki a rendelethatá|ya a nem közművel tisszegyűjtöttháztartásí szennyvizre és az

azzal o sszefu ggő tevékeny s é gre.''

3.$

A Rendelet 1 $ (3) bekezdése c) pontja azalábbiak szerint módosul:

"c) háztartásihulladékhozhasonló hulladék,"

4,$

A Rendelet 1 $ (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

',(5) 
A kotelező közszo|gáltatást a tulajdonosoknak nem kell azokon a beépítetlen ingatlanokon

igénybe venni, amelyeken települési hulladék nem keletkezik és nem gyülemlik fel.''

s.s
A Rendelet 2. $-a az a|ábbiak szerint módosul:

,,2.$ A hulladék

a.) begytijtését, száIlítását a DLINANETT Kft, telephelye: 2400 Dunaújváros, Budai Antal út

2' ( a tov ábbiakban: közszolgáltatő);

b.) tárolását, áttalmatlanítását Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata ( a

továbbiakban: hulladékkezelő), engedéllyel rendelkező lerakóhelye Kisapostag 0312

he|yrqzi számu ingatlan ( a továbbiakban: lerakóhely)



I e rendeletben foglaltak szerint látja el.''

6.S

A Rendelet 3.s (1) bekezdése az a|ábbiak szerint módosul:

"3. $ (1) A közszolgáltató akozszolgá|tatást aközszolgálati szerzódés, valamint a

hulladékról szőIő 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) és a

végrehaj tási rendeletb en fo glaltak szerint köteles ellátni.''

7.S
léphatáIyba

Annamiíria
polgármester

Záradékz

Ezen rendelet kihirdetése:
2015. marcius 30. napján megtörtént

'{41Boskóné Dr. Tabányi Annamária
aI1egyző


