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Létavértes Vá ros Ö n kor má nyza t Képviselő-testületén ek
15/2020. (XI.05.) ön kormányzati r end elet e
a települési hnlladékkal kapcsolatos önkormányzati hulladékgazdálkodási közfela dat és
a hulladékgazdálkodási közszolgá lta tás ellátásról szóló 112017. (U8.) önkormányzati
rendelet módositására
Létavértes Város Pol gánnestere a veszé lyhelyze t kihirdetésérő l szóló 478/2020. (XI. 3.)
Konn . rendeletre tekintettel, a hulladékról szóló 20 12.CU QQCV. törvény (a továbbiakban:
Ht.) 35. § ( l)-ben és a 88. § (4) bekezdés a), b) és c) pontj ában foglalt felhatalmazás alapján, a
Magyaro rszág helyi önkormányzatairól szóló 20 11. évi CLXXX. törvény 13. § (I ) bekezd és
19. pontja szerinti feladatkörében eljárva a települési hulladékkal kapc solatos önkormányzati
hullad ékgazdálkodási közfe ladat és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szó ló
1120 17. (I. 18.) önkormányzati rendelete (továbbiakban : Rendel et) módosítására az
alábbiakat rendeli el:

t.§
A Rendelet 2. §. (5) bekezdése helyébe az alábbi szövegrész lép:
"A nem szennyezett, települ ési eredetű zöldhulladék elhelyezése Létavé rtes,
szám alatt kialakított gyűjtőponton történik az alábbi nyitvatartási rendben:

S zi lerdő

u. 18.

a) március 15. napj ától október 14. napjáig :
hétfő : sz ünnap
kedd: 10.00-18.00 óráig
szerda: 10.00-12.00 óráig és 14.00-18.00 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
b) októ ber 15. napjától december 14. napjáig, valamint január 15. napj ától március 14.
napjáig:
hétfő: sz ünnap
kedd: 8.00- 12.00 óráig és 13.00- 16.00 óráig
szerda: 8.00- 12.00 óráig és 13.00-16.00 óráig
csütörtök: 8.00-12.00 órá ig és 13.00-16.00 óráig
péntek: 8.00- 12.00 óráig és 13.00- 16.00 óráig
szombat: 7.00-14.00 óráig
vasárnap: szünnap
c) december 15. napjától január 14. napjáig zá rva.
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INDOKLÁS
Bevezető

rendelkezéshez:

A koronavírus járvány miatt hirdetett veszélyhelyze t idején a
hatáskörébe tartozó ügyekben a polgármester j ár el.

képviselőtestület

feladat és

1. § -hoz

A me gváltozott fen yviszonyok miatt az ő szi -téli hónapokban a gyűjtőponto n a késő délutáni
órákban a lakosság már nem veszi igénybe a szolgáltatást, ezért indokolt a nyitvatartás i időt
megváltoztatni az igényekhez igazítva
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HATÁSVIZSGÁLATI LAP
A települési hulladékkal kapcsolatos önkormányzati hulladékgazd álkod ási közfeladat és
a hulladékgazdálkodási kÖ7-szolgáltatás ellátásáról szóló 112017. (1.18.) önkormányzati
rendelet módosításárólszóló rend elet-tervczethez
l. A rendelet megalkotásának valamennyi j e le n tő s n e k ítélt hatása, különösen:

1.1. társadalmi, gazdasági, költségvetési ha tása: Nincs.
1.2. A m ódosításnak gazdasági hatásával nem számol hatunk.
1.3. A rendelet módosításának költségvetési kihatása: Nincs.
2.A módo sításnak környezeti és egészségügyi következményei: Nincs:
3. Az adminisztratív terheket befolyáso ló hatása: Az adminisztratív terhek növekedése
nem várható.
4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várha tó
következményei: A helyi rendelet magasabb szi ntű jogszabállyal való összhangjának
megteremtése.
5. A jogszabályalkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltét elek: A jogszabályalkalmazásához szükséges szernélyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi
feltételek rendelkezésre állnak.

