
Geresdlak Kdzs6g 6nkormdnyzat Kdpvisel6-testiilet6nek 2l2}lS. (lY .27 .) sziimt rendelete
Hat6lyos:20 I 8-04-27 - 201 8-04-29
Geresdlak K6zs6g 6nkormrinyzat Kdpvisel i5-testilet6nek2l20l8. 0V.27.) szrirnri rendelete
Geresdlak K6zs6g Onkormiinyzat K6pvisel6-testiilet6nek 212018. ([V.27.) iSnkormAnyzali
rendelete a telepiil6si hullad6kkal kapcsolatos kdzszolg6ltat6sr6l sz6lo 712013. (XII.30.) 6k.
rendelet m6dosit6srir6l

Geresdlak K6zs6g Onkorm6nyzat K6pvisel6-testtilete a hullad6kr6l szol6 2012. 6vi
CLXXXV. t6rv6ny 88. $ (4) bekezd6s a), b), d) pontjriban kapott felhatalmazds alapjrln, a
Magyarorsz6g helyi 6nkormrinyzatair6l sz6l6 2011.6vi CLXXXX. tdrv6ny 13.9 (1) bekezd6s
19. pontja szerinti feladatk6r6ben eljrirva a telepiil6si hullad6kkal kapcsolatos
k6zszolg6ltatasr6l sz6l6 7/2013(XII.30.) 6k. rendelet6t (tovribbiakban: R.) az aldbbiak szerint
m6dositja:

1.S

Az R. a k6vetkezii 6lA. g -sal eg6sztil ki:

,, 6/4.. $ Abban az esetben, ha gazd6lkod6 szervezet sz6khelye vagy telephelye term6szetes
szem6ly ingatlanhaszndl6 6ltal haszrdlt ingatlanban van, az ingatlanban foglalkoztatott
alkalmazottal nern rendelkezik, 6s h6ztart6si hullad6khoz hasonl6 vegyes hullad6ka - 6s igy a
Ht. 39.$ (3) bekezd6s6b6l kdvetkez6 kdzszolgriltatrisi ig6nybev6teli k6telezetts6ge - nem
keletkezik, a gazd6lkod6 szervezetnek a k<izszolgrlltat6st nem kell ig6nybe vennie a

kozszolghltat6 fel6 benyujtott a jelen rendelet 1 . sz. melldklete szerinti nyilatkozata alapjin. A
nyilatkozat a bejelent6st k6vet6 h6nap l. napjival hatSlyosul, es csak teljes h6napra sz6lhat.
A nyilatkozat hat6lya legfeljebb I 6we sz6l, a felt6telek v6ltozatlan fenn6ll6sa eset6n a
bejelent6s - 8 nappal a nyilatkozathat lyinak lejdrta el6tt, inisban adott rijabb nyilatkozattal -
megism6telhet6. A nyilatkozat hat6lyrinak megsziin6s6vel a k6zszolg6ltatas ig6nybev6teli
kdtelezetts6g kiil6n 6rtesit6s n6lktil vissza6ll, kiv6ve, ha a gazd6lkod6 szervezet fjabb
nyilatkozatot terjeszt el6. A gazdrilkod6 szervezet nyilatkozalitbar foglaltak val6sdgtartalm6t
a k6zszolgdltat6 ellen6rizni jogosult."

2.S

Az R. az al6bbi l sz. mell6klettel eg6sziil ki:

,,1. szdmri mell6klet

Nyilatkozat

Geresdlak K6zs6g K6pvisel5-testiilet6nek a telepiil6si hulladdkkal kapcsolatos
k6zszolg6ltatrisr6l sz6l6 712013.(XII.30.) 6k. rendelet6nek 6/,{ $-a alapj6n abban az esetben,
ha gazd6lkod6 szervezel sz6khelye, vagy telephelye term6szetes szem6ly ingatlanhasznril6
6ltal haszn6lt ingatlanban van, az ingatlanban foglalkoztatott alkalmazottal nern rendelkezik,
6s hriztart6si hullad6khoz hasonl6 vegyes hullad6ka - 6s iry a Ht. 39.$ (3) bekezd6s6b6l
kdvetkez6 k6zszolg6ltat6s ig6nybev6teli kdtelezetts6ge - nem keletkezik a gazd6lkod6
szervezetnek akdzszolg|ltat st nem kell ig6nybe vennie a kdzszolgdltat6 fel6 benyrijtott
nyilatkozata alapj iin.

L)



Alulirott
a ................. (gazddlkodb
szervezet elnevezdsel k6pviselet6ben nyilatkozom, hogy a hullad6kgazdrllkodrisi
kdzszolg6ltal{st a fentiek alapjan gazdflkod6 szervezetiinknek nem kell ig6nybe vennie az

al6bbi cimen:

7733 Geresdlak,

*Onk6ntes adatszol96ltatris

Tudom{sul veszem, hory

. amennyiben az iinkormdnyzati rendeletben el6irt felt6telek mir nem teljesiilnek,
tgy a vdltozrist6l sz6mitott 15 napon beliil azt k6teles vagyok a kdzszolgiltatrinak
bejelenteni 6s a kiizszolgdltat6st ig6nybe venni

. a nyilatkozat a bejelent6st kiivet6 hrinap l. napj6val hatflyosul,6s a hatdlya
legfeljebb I 6vre sz6l. A felt6telek vdltozatlan fenn6ll6sa eset6n a bejelent6s - 8
nappal a nyilatkozat hatdlydnak lejrirta el6tt, irdsban adott nyilatkozattal (faxon,
lev6l vagy e-mail formijiban) - megism6telhet6. A nyilatkozat hatrilyrinak
megsziin6s6vel a kiizszolgriltatds ig6nybev6teli kiitelezetts69 kiiliin 6rtesit6s n6lkiil
visszarill, kiv6ve, ha a gazddlkod6 szervezet rijabb nyilatkozatot terjeszt eI6.

. a nyilatkozatban foglaltak vaftisrigtartalmrit a kiizszo196ltat6 ellen6rizni jogosult.

C6gegz6kszdml

Eqy6ni vfllalkoz6i nvilv.tart. szdm:

Adt6szdm:

Sziilet6si hely, id6:

(e pini vdllalkoz6 esetdn)

Anyja neve:

(egdni vdllalkozd esetdn)

K6pvisel6 neve:

El6rhet<is6g (telefon / faxle-mail)* :

p.h.

aliiir6s"



3.S

1 . Jelen rendelet a kihirdet6se napjrin l6p hat6Llyba, rendelkez6seit 201 8. m6jus l -j6t6l
kell alkalmazni.

(2) Jelen rendelet a jogalkotasr6l sz6l6 2010. 6vi CXXX. tdrvdny 13.$ (2) bekezd6se

6rtelm6ben a kihirdet6s6t kdvet6 napon hat6ly6t veszti.

Geresdlak, 2018. 6prilis 26.


