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2018.AUGUSZTUS 28-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK
 JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

A Képviselő-testület  8  igen  szavazattal  -  ellenszavazat  és  tartózkodás  nélkül  -  az  alábbi
rendeletet alkotja:

Létavértes város képviselő testületének 9/2018. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete

A települési hulladékkal kapcsolatos önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat és
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 1/2017. (I.18.) önkormányzati

rendelete módosítására 

Létavértes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV.
törvény (a továbbiakban: Ht.) 35. § (1)-ben és 88. § (4) bekezdés a), b) és c) pontjában foglalt
felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontja szerinti feladatkörében eljárva a települési hulladékkal
kapcsolatos  önkormányzati  hulladékgazdálkodási  közfeladat  és  a  hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás  ellátásáról  szóló  1/2017.  (I.18.)  önkormányzati  rendelete  (továbbiakban
Rendelet) módosítására az alábbiakat rendeli el: 

1. §.

A Rendelet 3. §. (3) bekezdése helyébe az alábbi szövegrész lép:
„ (3) 

a.) A közszolgáltató közszolgáltatói alvállalkozó útján – A.K.S.D. PLUSZ  Nonprofit Kft.
és A.K.S.D. Kft. - biztosítja a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységek
ellátást, ahol az alvállalkozó a közszolgáltatás egészéhez viszonyítottan 99,3 %-ban
látja el a közszolgáltatást. 

b.) A közszolgáltatói alvállalkozók által végzett hulladékgazdálkodási feladatok körében 

ba.) A.K.S.D PLUSZ  Nonprofit Kft.  a Ht. 42.§. a.)-d.), h.) pontban
bb.) A.K.S.D. Kft  aHt. 42. f. ) pontban
megjelölt feladatokat látja el.

2. §.

A Rendelet 3. §. (5) bekezdése helyébe az alábbi szövegrész lép: 
„A nem  szennyezett,  települési  eredetű  zöldhulladék  elhelyezése  Létavértes,  Szilerdő  18.
szám alatt kialakított  gyűjtőponton történik január,  április  május, június, július,  augusztus,
szeptember, október, november hónapokban az alábbi nyitvatartási rendben: 
hétfő szünnap 
kedd: 10.00-18.00 óráig 
Szerda: 10.00-12.00-óráig és 14.-18.00 óráig 
Csütörtök: 10.00-12.00 óráig és 14.00-18.00 óráig 
Péntek: 10.00-12.00 óráig és 14.00-20.00 óráig 
Szombat 7.00-14.00 óráig
Vasárnap szünnap „
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3. §.

A rendelet 2018. szeptember 1. napján lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző az önkormányzati
hirdetőre történő kifüggesztés útján gondoskodik. 

k.m.f.

              Menyhárt Károly sk.                     Bertóthyné Csige Tünde sk.
polgármester                                              jegyző

A JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT HITELES

Létavértes, 2018.augusztus 29.

 
Kulcsárné Juhász Judit
titkársági referens   
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