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Tárgyi Környezetvédelmi tárgyű rendelet_terv€zet véleményezése- Balatonbenye
Tisaell Jegyző AsszonyI
yédelmének általaüos szabá[,airóI szó]ó ]995' évi Lm' iöÍvény 48' $ (3) bekezdése alapjál
Balatonhenye Község oÍkomúnyzat Képviselő-lestűletének a telePiilési szilárd hulktdélclcal kapcsolatos

A kömyezeÍ

rcnde1eltervezetéhez a
hulladékkerelési helyi közszolgálÍatósfól és a ki;.terüleíek tísztáníaftháról
'zó1d
Ie1ügyelóség)
Közép_ dunántúli Kömyezetvé'delmí és Természetvédelmi Fe1ügyelőség (továbbiakban:
részéről az alábbi véleménÍadom:

A hu adékról szóló z0] 2' évi c]'xxxv' tö.vény (Ht') 88' $ (4) bekezdésének a) pontla szednl a lelep[ilésj
önkományzat hatásköIébe tartozjk hulladékgazdálkodási közszolgáIta!ás ellátásának és igénybevérelá1ek
szükséges szabáiyok lende]eiben töltá1ő
szabá1yai' illetve a 35. $-ban foglalt rcndelkezések éflényesítésébez
megá1lapííása. A benÉjtott rmdelet{ervezet a közszolgáItató hu adékgazdólkodási tevéltenységéről és a
hu adékgazdálkodásí kajzszolgálÍatás l,égzésénekíelÍéleleiúlszóló 43812012. (xll' 29') Konnán}.rende]et
előíIásainak figyelembe vételével készült, igazodva

a

Ht'

laÍtajmi köverelÍnényekhez'

á]ta] meghalározotl

A véleményezésre benÉjtott tenezetben tőbb helyen óegyriltás szerepel, mcly foga]Ínat a Ht. nem ismeli'
ezéíja\'as]cm in]íább a g''illés' összegtijtés fogalnak alkal'lraását. A lendeletteivezet 13' .li-ával.

Cxxx

a köZszolgáltatás köte] e7ő igénybevételével kapcsolatban lovábbá - d jogd ll@tljsról sző1á 20] 0 évj
töÍ\,ény és a j ogszabályszerkeszt ésrőI szóló 6112009' (xI' 14.) IRM rendelei előíIásaira is Íigyelen:rrrrel
alábbiak]a hivom iel a 1igye]met:

_

az

A Ht. 39' $ (1'} bekezdése szeiút ',az ingltlanhasználó az éintett ingat\a terűletén képződő Íelepülési
hulladékot gűiti' és a3l a (2) és (3) beke2désben foglalt k|élellel d közsza|gáltdtónak reru]szeres
idó\Kizönkent átadja'" A ]Jt. 39' s (3) bekezdése szerirn ,'a gazdálkodó szel1ezel i gatlanhasználó a
hüzlartási huladékho. hasontó hulladék tés:étképező elki:ilőnítetten gűjtt;tt hultadék keze|ésérajl a 31'
bekezí:lósében meghatározotÍdk szerinÍ gondos kodik.''

s Q)

(3) és 31' $ (2) bekezdésej alapján 1€hát a gazdálkodó szervezet ingatlanhasanáló jogosull a
háza.tási hu1ladékhoz hasonló hulladék részétképező elkiilönítetten lyűjtött hul]adék kezelés&ől a
közszolgáltatás igénybe vétele nélkül is (p1' az általa űzeme]leielt hrlladélkezelő létesítménybenlőriénő

A }k' 39' s

hasznosítás' ke.eskedőnek, közvelíőnek átadás. stb.) gondoskodnj.

Egyebekben tárgl.i rendelet t€rvezctében foglaltak éIlen ószrevételeim' valamint a Yonatkozó hatályos
jogszabályi rendelkezések Íigyelembevételemellett nem emelek kifogást, lzt elfogadásra jtv*slom.
Kérem' az elfogadott rendelet egy példányát szíveskedjenek megkii1dení a re1ügy-e]őgég részére
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