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Kist6tfalu Kozs6g 6nkorm6nyzataKepviselo-testi.ilet6nek ll20l5.(1.27.)onkorm6nyzati rendelete

a helyi hullad6kkezel6si kdzszolg6ltat6s rendj6rol, a teleptl6stisztasdg egyes k6rddseirol sz6l6

7 120 13 .(Y.2.) onkorm6ny zati rendelet m6dositiis6r6l

Kist6tfalu Kiizs69 6nkormr{n yzata K6pvisel6-testiilet6nek
ll20l5.(1.27.) iinkormdnyzati rendelete ^ helyi hullad6kkezel6si kiizszolgfltatds

rendj616l, a telepiil6stisztasdg egyes k6rd6seir6l
sz6l6 7 12013(.V.2.) iinko rmf nyzati rend elet mridositrisirril

Kist6tfalu Kozsdg Onkorm6nyzatinak K6pviselo-testiilete a hullad6kr6l sz6l6 2012.
CLXXXV. tcirvdny (a tov6bbiakban: Ht.) 88. $ (4) bekezdds6ben kapott felhatalmazds alapjin
az Alaptorveny 32. cikk ( I ) a) pontjrlban leirt jogk<ir6vel 6lve a kdvetkez6ket rendeli el:

l.$ A 712013.(Y.2.) 6nkormrinyzati rendelet (tov6bbiakban: Rendelet) 7.$ (6) helydbe az

al6bbi rendelkezds l6p:

,,(6) Az ingatlanhaszniio szem6lydben 6s az alkalmazotttirol6ed6ny adataiban bekovetkezett

vtitozitst a kozszolg6ltat6nak 15 napon beltil ir6sban be kell jelenteni. A vfitozits
bejelent6s6nek elmulaszt6sa eseten a bejelentds megtcirt6nt6t kciveto h6nap 1. napj6ig a

klzszolgiitat6si dij at a kor6bbi ingatl anhas zniil6 kdte le s me gfi zetni. "

2.$. A Rendelet 11.$.-a az alibbi (4) - (6) ponttal egdsziil ki:

,, (4) Sziineteltetheto a szolgiitatits ig6nybev6tele - akozszolgitltat6s ig6nybevdtel6re egesz

dvben kdtelezett ingatlanhasznii6 szitmitra- a bejelent6stol sz6mitott legfeljebb I 6v

id<itartamra, ha a t6rol6eddnyt egyediil haszn5l6, irrlsbeli krizszolg6ltatiisi szerzod6ssel

rendelkezo ingatlanhaszniil kdt napt6ri h6napn6l hosszabb ideig az ingatlant nem haszn6lja,

es az iiresed6s v6rhat6 id5tartam6t - legk6sobb a sziinetel6s megkezd6s6t megelozo 8

munkanappal bezir6lag - a kdzszolg6ltato rlszere ir6sban adott nyilatkozattal, faxon, lev6l

vagy e-mail form6j6ban - bejelenti a k<izszolg6ltat6nak.

Az ingatlan tov6bbi lakatlansilga eset6n a sziinetel6sre vonatkoz6 ig6nybejelent6s - 8

nappal a sztinetelds lej6rta elott - iriisban adott nyilatkozattal, faxon, levdl vagy e-mail

form5j6ban - - megismdtelheto.

(5) A bejelent6s megt6tel6re csak akdzszolgitltat6val szerz6d6ses viszonyban 6116, vagy a

meghatalmazottja jogosult. A bejelentdsben foglaltak val6diss6g6t a kdzszolgehab jogosult

ellenorizni. A sztineteltet6s jogszenitlen igdnybevdtele esetdn a k<izszolg5ltat6 jogosult a
szi.ineteltet6 st visszavonni.

(6) Ha az ingatlan a sztineteltet6si idotartam lejiirta elott rijb6l lakott6 v6lik, annak t6ny6t

akozszolgtiltat6val szerzoddtt fel,vagy meghatalmazottjakciteles legal6bb 3 nappal koriibban a

kozszolgdltat6nak ir6sban adott nyilatkozattal faxon, lev6l vagy e-mail form6j6ba bejelenteni."

3.$ Hat6lytit veszti a Rendelet 7.$ (10) bekezd6se.
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4.$. A rendelet a kihirdet6st kciveto nap l6p hat6lyba, es az azt k<iveto napon hatiiyat veszti.

Holl6v6ri Magdolna
polg6rmester

Sp6nnd Csalos Be6ta

jegyzo

A rendeletet a k6pviselStestiilet a 2015. janu6r 26-i iil6s6n fogadta el. Kihirdet6sre kertilt
2015.janu6r 27-en.

Sp6nn6 Csalos Berita

jegyzt5
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