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1212015. (Vl. 18.) önkormányzati rendelete
a hu!ladékkezelési közszolgáltatásróI szóló

1212013. (X. 28.) önkormá nyzati rende leté n ek módosításáról

Ladánybene Község Önkormánpat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a hulladékról szóló 2012, évi CLXXXV.
törvény 88. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján - Ladánybene Község
Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési SzabáIyzatáról szóló
512011. (V.26.) önkormányzati rendelete 29. § (1) bekezdés alapján a hulladékkezelési
közszolgáltatásról szóló 1612013. (X. 14.) önkormányzati rendeletének módosításával
kapcsolatban a következőket rendeli el:

1. § (1 ) A hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 1 212013. (X. 28.) önkormányzati rendelet
(továbbiakban: R.) 13/A. §-a helyébe azalábbi rendelkezés lép:

,,13lA § (1) Az ingatlantulajdonos a szabványosított gyűjtőedényzetből a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (Xll.
31.) Korm. rendelet:

a) 7.§ (1a) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben 60 literes, 80 literes, vagy
't 20 literes gyűjtőedényzetet jogos ult használni.

b) 7,§ (1a) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben 60 literes, vagy 80 literes
gyűjtőedényzetet jogosult használ ni.

(2) Az (1 ) bekezdés b) pontjában meghatározott jogosult ingatlantulajdonos a 60 literes
szabványosított gyűjtőedényzet használatának igazolására vonatkozó kérelmét az
erre a célra rendszeresített formanyomtatványon nyújthatja be az Önkormányzati
Hivatalhoz. A Hivatal a kiadott igazolás 1 példányát közvetlenül a közszolgáltató
részére továbbítja,

(3) A közszolgáltató, - ha a tulajdonos saját tulajdonú gyűjtőedényzettel nem
rendelkezik - a részére a tárolhatóság és az ürítési gyakoriság
figyelembevételével a gyűjtóedényzetet használatba adja.

(4) A használatba adott gytíjtőedényzet tulajdonjoga a közszolgáltatót illeti meg.

(5) A közszolgáltató által használatba adott gyűjtőedényzet használatáérí az ingatlan
tulajdonosa költségalapon meghatározott bérleti d íjat fizet.

(6) Amennyiben a gyűjtőedényzet meghibásodása bizonyítottan a gondatlan ürítés
során történt, javításának, kicserélésének költségei a közszolgáltatót terhelik,
füg getle nü l a gyujtőedé nyzet tu lajd onosátó l. "

2. § (1) Ez a rendelet 2015, augusztus 1, napján lép hatályba, 2015. augusztus 2. napján
hatályát veszti.



(3) Ez a rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a R.2. melléklete hatályát veszti.
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kihirdetési záradék:

A rendelet 2015. június 18. napján kihirdetve.

Ladánybene, 2015, június'1 8,


