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Besence Kiizseg Onkorminyzat K6pvisel6-testiilet6nek
6/2016. (XI. 3.) iinkorminyzati rendelete

a hullad6kgazddlkodris helyi rendj616l sz6l6 3/2016.(VI.l5.) rendelete m6dositisrirril

Besence Kiizs6g Onkormrinyzat k6pviselS-testiilete az Alapt6rv6ny 32. cikk (2) bekezd6se,
valamint a hulladdkokr6l sz6l6 2012.6vi CLXXXV. t6rv6ny 35. g (l) bekezd6se 6s 88. g (4)
bekezd6se alapj6n hullad6kgazd6lkodris helyi rendj6r6l alkotou 3/2016.(VI.l5.)
dnkorm6nyzati rendelet6t (a tovribbiakban ,,Or.") a ktivetkez6k szerint m6dositja:

r.s

6r. a kdvetkez6, l4lA. g-al eg6sziil ki:

,,14lA. $ (l) Sziineteltethet6 a szolgrilta&is ig6nybev6tele - a ko,zszolgiiltatds ig6nybev6teldre
eg6sz 6vben ktitelezett ingatlanhaszniil6 szimira - a bejelent6st6l szAmftott legfeljebb I dv
id6tartamra, ha a trirol5eddny egyedUl hasznril6, ir:isbeli kdzszolgelhtesi szerz6ddssel
rendelkez<i ingatlanhaszniil6 kdt napliri h6napnril hosszabb ideig az ingatlant nem haszniilja,
is az liresed6s vrirhat6 id6tartamrit - legkdsdbb a sziineteltet6s megkezddsdt megekiz6 8
munkanappal bezrir6lag, a kdzszolgriltat6 r6sz6re friisban adott nyilatkozattal (faxon, lev6l
vagy e-mail formdjriban) - bejelenti a kdzszolgiiltat6nak. A bejelent6s megt6tel6re csak a
kdzszolgriltat6val szerz6d6ses viszonyban iill6, vagy a meghatalmazottja jogosult.
(2) Az ingatlan tovdbbi lakatlansaga eset6n a sziineteltetdsre vonatkoz6 ig6nybejelent6s - 8
nappal a sziineteltet6s lej6rta el6tt, (riisban adott nyilatkozattal (faxon, lev6l vagy e-mail
formrijriban) - megism6telhet6.
(3) A bejetent6sben foglaltak val6s6gtartalmrit a kiizszotgiiltat6 ellen6rizni jogosult. A
szuneteltet6s jogszeriitlen igdnybev6tele esetdn a kdzszolgelht6 jogosult a sziineteltet6st
visszavonni.
(4)Ha az ingatlan a szunetelret6si idritartam lejirta el6tt rijb6l lakotti velik, annak t6ny6t a
K0zszolgdltat6val szerz6dtitt f6l, vagy meghatalmazottja ktiteles legakibb 3 nappal konibban a
K6zszolgaltat6nak iriisban adott nyilatkozattal (faxon, lev6l vagy e-mail formtij6ban)
bejelenteni."

2.$
Or. a k6vetkez6, l7lA. g-al eg6sziil ki:

,,(1) Az elkiilonitetten gyrijtott hullad6k a kozszolgaltar6 eltal [izemeltetett hulladdkgyiijt6
pontra, hulladdkgyfijto udvarba, ritv6teli helyre, vagy a ktizszolgeltat6s k6r6be tartoz6
hulladdkot kezel6 hullad6kkezel6 ldtesitm6nybe is sz6llithat6, ds ott a jogosultnak 6tadhat6,
vagy kiil6n gyiijtSeddnyben elhelyezhet6.
(2) A telepiilis lakosai r6sz6re igdnybe veheto hulladdkudvan6l a k6zszolgriltat6 a helyben
szok6sos m6don ds honlapjiin trij6koztatrist nyrijt. A nyiwa tartris rendj6t, a hulladdkudvarban
gyiijthetri egyes hullad6kokra 6s a hulladdkudvar igdnybevdteli m6dj6ra 6s a mennyis6gi
korliitokra vonatkoz6 trij6koztatrist a kdzszolg6ltat6 a honlapj6n 6s a hulladdkudvarban
klzztteszi.
(3) A k6zszolg6ltat6 a hullad6kudvar iizemeltetdsi szabalyzataban meghatArozza aterm6szetes
szem6ly ingatlanhaszndl6 6ltal a hutlad6kudvarban elhelyezhet6 hulladdkok mennyis6g6t. A
termdszetes szemdly ingatlan haszniil6 e jog6t csak rigy gyakorolhatja, ha a
hulladdkgazdrllkodrisi kdzszolgriltat6si dijai megfizette."
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Az iinkormrinyzat rendelete 2016. november 3. napjrin l6p hatilyba.

Besence, 2016. november 2.

Zdrad€k:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Besence, 2016. november 3. nap

polgiirmester

jegyzo


