Hencida Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2008. (III. 27.) KTR. számú rendelete
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló
7/2007. (VIII. 9.) KTR. számú rendelet módosításáról

Hencida Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 16. §. (1.) bekezdésében, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII.
törvény (a továbbiakban: Hgt.) 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. §.
Hencida Község Önkormányzat Képviselőtestületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
hulladékkezelési közszolgáltatásról 7/2007. (VIII. 9.) KTR. számú rendelet (továbbiakban: R.) 8. §
(3) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„A hulladék begyűjtésének, elszállításának rendje, gyakorisága: az ingatlantulajdonosok legalább
heti egy alkalommal kötelesek a települési szilárd hulladék elszállítását igénybe venni. A
hulladékgazdálkodással kapcsolatos közszolgáltatást közösen is igénybe veheti két
ingatlantulajdonos, ha az ingatlanokat legfeljebb külön-külön két-két személy lakja és a két ingatlan
legfeljebb 50 m-es távolságban van egymástól. Ilyenkor az érintetteknek írásban nyilatkozniuk kell
arról, hogy a gyűjtőedényt melyik ingatlanon tárolják és adják át ürítésre, valamint arról, hogy a
szolgáltatás díját milyen arányban fizetik és a közszolgáltatás díját melyik tulajdonosnak kell
kiszámlázni. A közszolgáltató munkaszüneti napok miatti ürítési-nap áthelyezésről az
ingatlantulajdonosokat hirdetményben köteles tájékoztatni.”

2. §
R. 17. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„Aki
a.) az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladék kezelésére az Önkormányzat által szervezett
közszolgáltatást nem veszi igénybe, illetve a hulladékot a begyűjtésre e rendeletben feljogosított
hulladékkezelőnek nem adja át,
b.) a 9. §. (3.) bekezdésében foglalt rendelkezéseket megszegi,
c.) 14. §. (4.) bekezdésében foglalt rendelkezéseket megszegi,
feltéve, hogy cselekménye magasabb szintű jogszabályban meghatározott szabálysértést nem valósít
meg, szabálysértést követ el és harmincezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.

3. §.
(1.) A jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Kihirdetése helyben szokásos módon, a
polgármesteri hivatal hirdetőjén történő elhelyezéssel történik.
(2.) Ez a rendelet a Magyar Köztársaság, az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás
létesítéséről szóló Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében a
megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvény 3. §-ával összhangban, az Európai Közösségeknek a
következő jogszabályával összeegyeztethető szabályozást tartalmaz: a Tanács 75/442 EGK
irányelve a hulladékról.
Hencida, 2008. március 27.

Fónyad László
polgármester

dr. Gacsályi Csaba
jegyző

Záradék: A rendelet kihirdetése 2008. március 27-én megtörtént, rendelkezései ezen a napon
hatályba léptek.
Hencida, 2008. március 27.

dr. Gacsályi Csaba
jegyző

