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Borj6d K6zs6g Onkorminyzat K6pvisel6{estiilet6nek l0/2016. (XI.22.) dnkormdnyzati
rendelete
Hatiilyos:2ol6-1 I -23 - 20|6-l|-24
Borjfd Kdzs6g Onkormrinyzat K6pvisel6{estiilet6nek l0/2016. (XI.22.) 0nkormrinyzati
rendelete
a hullad6kgazdrilkodrisi kdzszolgriltatAs ellateser6l sz6l6 I l/2015. (XI.30.) dnkorminyzati
rendelet m6dositrisrir6l

Borjrid Ktizsdg Onkormrinyzat KdpviselS-testiilete a hulladikr6l sz6l6 2012. 6vi CLXXXV.
tdrv6ny 88. $ (4) bekezd6sdben kapott felhatalmazris alapjin, a Magyarorsziig helyi
iinkormrinyzatair6l sz6l6 201l.6vi CLXXXH. t6rv6ny 13. $ (l) bekezdds 19. pontjriban 6s a

hullad6k6l szol6 2Ol2.6vi CLXXXV. torvdny 35. $-ban biaositott feladatkdrdben eljrirva a
kovetkezoket rendeli el:

l.S. Borjrid K0zs6g Onkormiinyzat K6pvisel6+estiiletdnek a hulladdkgazdrilkod6si

kiizszolgriltatris ell6trisrir6l sz6l6 l1/2015. (XI.30.) onkormfuryzati rendelete (a tov6bbiakban:

R.) a kdvetkez5 3/A. alcfmmel eg6sziil ki:

,,3/A. A ktizszolgdltat6s sziineteltetese

7/A. $. (l) Az ingatlanhasznril6 (ide6rtve az ingatlan-nyilviintarLisban tersashiizi

lakrisk6nt bejegyzefi ingatlan haszniil6j6t is) a kozszolgriltat6hoz int'zell, e cdlta

rendszeresitetett k6relm6ben a kdzszolgriltatris 6s dijfizetds sziineteltetds6t

kezdem6nyezheti, ha

a) az ingatlant 60 napot meghatad6 id6tartamban nem lakja (id6legesen hasznrilt

ingatlan),6s

b) az ingatlant egy6b m6don (bdrbead6s, szfvessdgi lak6shaszniilat, brirminemii egy6b

hasznositiis) titirin nem hasznositja, 6s

c) a sziineteltet6s jogalapjrit a sziineteltet6s kezdS 6s befejez6 id<ipontjriban m6rt

v izfogyaszl s adataival a kdzszolgiiltat6 kdzremfi ktiddsdvel igazolja, is

d) a gyiijt6ed6nyzetet azonosit6 matric6t a kdzszolgriltat6 fel6 a sziineteltet6s kezd6

idtipontjriig leadja, is

e) hulladdkkezeldsi kiizszolgriltatrisi dijhritral6ka nincs.

(2) A hullad6kkezelisi k6zszolgiltat6s kizAr6lag az (l) bekezd6s6ben felsorolt feltdtelek

egyiittes fenn6ll6sa esetdn sziinete lteth et6.

(3) A sziineteltetds iriinti k6relem az arra rendszeresitett formanyomtatvriny kittilt6sdvel

kezdemdnyezhet6 a kozszolgriltat6 iigyfelszolg6laLin. Trirsashriai lakris ingatlanhaszn6l6

kezdeminyezds6re a kdrelem benyujt6s6ra a Lirsash6z kiizds k6pvisel6je jogosult'

(4) A kiizszolgiltates sziineteltet6se a kozszolg:iltat6 iigyf6lszolgilatrin iriisban - az erle

iendszeresiteti formanyomtaweny kitoltdsdvel - a sziinetel6s kivrintkezd6 id6pontjit

megel6z6en legal6bb l5 nappal kezdem6nyezhet<i az e c6lra rendszeresftett

formanyomtatv6nyon. A hatririd6 elmulasztiisa jogveszt6.



(5) A kdzszolgriltatrisi jogviszony sziineteltet6sdnek legriividebb id6tartama 6 h6nap,
amelynek elteltdvel a kdzszolgiiltatiis ktilOn irtesitis nilkiil vissza6ll, kiv6ve, ha az
ingatlanhaszn6l6 rijabb sziineteltetdsi kdrelmet terjesa ek!.

(6) A sztineteltetds csak a tirgyh6nap els6 napjival kezd6dhet is teljes h6napra veheto
iginybe.

(7) A kdrelmezS ingatlanhaszn6l6 a sziineteltetis jogalapjrit (az ingatlan haszniilaton
kiWlisdg6t) az ingatlanon a sziineteltetis kezd5 is befejezd id6pontjriban m6rt
vizfogyasztris adataival igazolja. A vizfogyasztiis adatait a k}zszolg ltat6 az
ingatlanhaszniil6 k<izremiikdd6sivel r<igzfti a kirelem megfelel6 rova&iban.

(8) Amennyiben a sziinetetetis kezd6 is befejez6 id6ponrj Aban figzitett vizmennyis6g
k626ft ldnyeges elt6r6s mutatkozik, tgy az ingatlanhaszniil6t a sziineteltetds telje;
id6tartamara kozszolgaltatrisi dijfizetdsi kdtelezens6g terheli. L6nyeges az elt6r6s, hi a
havi fogyasztris el6ri vagy meghaladja a havi 0,2 m3 vizmennyis6get.

(9) Amennyiben a sziinetelis iddtartama alafi az ingatlanon hulladdkkezel6si
kiizszolgaltatds h aalya ah tartozo hullad6k kerul kih elyez6sre, :f,gy az ingatlantulajdonos
egyidejii 6rtesit6se mellett a kdzszolgriltat6 koteles a hullad6kot elsz llitani, az
ingatlantulajdonos pedig kdteles a rendeletben meghatiirozott k6zszolgeltatesi dijar
megfizetni."

2.$. A rendelet az akibbi 3/B. alcimmel eg6sziil ki:

"3/8. 
A hullad6kudvarok es gyfijt6pontok ig6nybev6tel6nek szabdlyai

7/B. $. (l) Az elkiildnitetten gyiijtott hullad6k a kdzszolgriltat6 eltal iizemeltett
hulladdkgyiijtti pontra, hulladdkgyiijt6 udvarba , ritv6teli helyre, vagy a ko,zszolgiiltat6s
kdr6be tartoz6 hulladdkot kezelo hullad6kkezel6 l6tesftmdnybe is szrill(that6, Es ott a
jogosultnak ritadhat6, vagy ktilOn gyiijt6ed6nyben elhelyezhet6.

(2) A telepiil6s lakosai riltal ig6nybe vehet6 hulrad6kudvarr6l a kdzszolgelbt6 a
helyben szokisos m6don is honlapjrin t6jikoztatest nyrljt. A nyitva tartris rendl6t, a
hulladdkudvarban gwithet6 egyes hullad6kokra ds a hullad6kudvar ig6nybev6tei6nek
rendjire, a mennyis6gi korliitokra vonatkc,26 taj6koz],zitl,st a kozszolg:iltat6 a honlapj6n
6s a hufladdkudva rban ki5zz{teszi.

(3) A kdzszolgriltat6 a hulladdkudvar iizemeltetdsi sz abirlyzatihan meghatArozza
a termdszetes szem6ly ingatlanhasznril6 riltal a hulladikudvarban elhelyezhet6 hullad6k
mennyisdg6t. A termiszetes szem6ly ingatlanhasznril6 e jogrit csak rigy gyakorolhatja,
ha hulladdkgazdrilkodrisi kOzszolgriltatasi dijat megfizette.,,

3.$ A rendelet 8.9. (2) bekezddse hatiily6t veszti

4.$ (l) Ez a rendelet a kihirdetds6t kiivet6 napon ldp hatrilyba.

(2) Ez a rendelet a hatrilybal6p6st k6vet6 napon ha&ilyrit veszti.


