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Gilvdnfa Kdzs6g 6nkormrinyzat K6pvisel6-testiilet6nek
612016. (lX. 23.) iinkormdnyzati rendelete

a hullad6kgazddlkodis helyi rendj616l sz6l6 412016.(YI.l6.) rendelete m6dositris616l

Gilvinfa Kdzs6g dnkormrinyzat k6pvisel<i-testiilete az Alapt6rv6ny 32. cikk (2) bekezd6se,
valamint a hullad€kokr6l szol6 2012.6vi CLXXXV. t6rv6ny 35. $ (1) bekezd6se 6s 88. $ (4)
bekezddse alapj6n hullad6kgazdrllkod6s .. helyi rendj6r<il alkotott 412016.(V1.16.)
6nkormrinyzati rendelet6t ( a tovSbbiakban ,,Or." ) a k6vetkez6k szerint m6dositja:

1.$

6r. 7.g (1) a k6vetkez6k6ppen m6dosul:

,,7. $ (1) A teleptil6si hullad6kok kdzil a hizrartlsi hullad6knak, 6s hriatart6si hullad6khoz
hasonl6 hullad6knak min6stil6 hullad6kb6l a vegyes hullad6k /tov6bbiakban vegyes hullad6k/
szdllit6sa hetente egy alkalommal, 15 nappal el6re meghirdetett napon t6rt6nik.'

2.$

6r. 8.9 (1) a k6vetkez6k6ppen m6dosul:

,,8. $ (1) A telepiil6si hullad6kok kozttl az elktildnitetten gyujtdtt hullad6k sz6llit6sa heti

egy alkalommal tdrt6nik."

3.$

6r. a k6vetkez6, 14lA. $-al eg6sziil ki:

,,14lA. $ (1) Sziineteltethet6 a szolg6ltat6s igenybev6tele - a ktizszolg6ltat6s ig6nybev6tel6re

egesz 6vben kdtelezett ingatlanhasznril6 szAmira - a bejelent6stSl szdmitott legfeljebb I 6v

id6tartamra, ha a tarol6ed6nyt egyediil haszn6l6, irisbeli kdzszolg6ltatesi szerz6d6ssel

rendelkez6 ingatlanhaszn6l6 k6t napt6ri h6napn6l hosszabb ideig az ingatlant nan haszn6lja,

6s az iiresed6s v6Lrhat6 id6tartam6t - legk6s<ibb a sziineteltetes megkezd6s6t megel5z6 8

munkanappal bez rllag, a k6zszolg6ltat6 r6sz6re ir6sban adott nyilatkozattal (faxon, lev6l

vagy e-mail formrij5ban) - bejelenti a kdzszolgiltat6nak. A bejelent6s megtetelere csak a

k6zszolg6ltat6val szerz6d6ses viszonyban 6116, vagy a meghatalmazottja jogosult.

(2) Az ingatlan tov6bbi lakatlansAga eset6n a sz0neteltetesre vonatkoz6 ig6nybejelent6s - 8

nappal a szi.ineteltet6s lejriLrta el6tt, irilsban adott nyilatkozattal (faxon, level vagy e-mail

form6j6ban) - megism6telhet6.
(3) A bejelent6sben foglaltak val6srlgtartalm6t a kdzszolg6ltat6 ellen6rizni jogosult. A
sziineteltet6s jogszenitlen ig6nybev6tele eset6n a k6zszolg6ltat6 jogosult a sziineteltet6st

visszavonni."
Ha az ingatlan a sziineteltet6si id6tartam lej6rta el6tt [jb61 lakott6 v6lik, annak t6ny6t a

Kiizszolgiltat6val szerz6d6tt f6l, vagy meghatalmazottja k$teles legalibb 3 nappal kor6bban a

K6zszolgiltat6nak ir6sban adott nyilatkozattal (faxon, lev6l vagy e-mail form6j6ban)

bejelenteni.



2

4.$

Az dnkorm6nyzat rendelete 2016. okt6ber l. napj6n 16p hatr{lyba.

Gilvrinf4 2016. szepterrber 22.

jegyzo

Zitradbk:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Gilv6nf4 2016. szeptember h6 23. nap

polgdrmester

jegyzb


