
MHK JogszabQly szolgQltat$s

812016 (rx.30..)
Magyarmecske Kcizs6g Onkorm6nyzatK6pviselo-testtilet6nekS/2016. (IX. 30.) dnkormiinyzati
rendelete a hullad6kgazdiilkodrls helyi rendj6rol sz6l6 512016.(YL 18.) rendelete m6dosit6srir6l

Magyarmecske Kiizs6g Onkorm inyzat K6pvisel6-testiilet6nek
812016. (IX. 30.) iinkormfnyzati rendelete

a hullad6kgazdrilkodris helyi rendj616l sz6l6 512016.(VI.18.) rendelete mridositds616l

Magyarmecske Ktizs6g Onkorminyzat kdpvisel6-testtilete az Alaptorveny 32. cikk (2)
bekezd6se, valamint a hulladekokr6l sz6l6 2012.6vi CLXXXV. tcirv6ny 35. g (l) bekezd6se es
88. $ (4) bekezddse alapjrin hulladdkgazd6lkodris helyi rendj6rril alkotott 5l2Ot6.(VI.l8.)
dnkormiinyzati rendelet6t ( a tovribbiakban,,Or." ) a kcivetkezok szerint m6dositja:

1.$

Or. 7.$ (l) a krivetkezok6ppen m6dosul:

,,7. $ (l) A teleptil6si hullad6kok kriziil ahiatartdsi hullad6knak,6s hdnartisi hulladdkhoz
hasonl6 hullad6knak minosiilo hulladdkb6l a vegyes hullad6k /tovrlbbiakban vegyes hullad6k/
sz6llit6sa hetente egy alkalommal, l5 nappal elore meghirdetett napon t6rt6nik.'

2.$

Or. 8.$ (l) a kcivetkezokdppen m6dosul:

,,8. $ (l) A telepiil6si hulladdkok kdziil az elktildnftetten gytijtott hullad6k sz6llit6sa heti egy
alkalommal tdrtdnik."

3.$

0r. a kcivetkezo,l4lA. $-al eg6sztil ki:

,,l4lA. $ (l) Sziineteltetheto a szolgiiltat6s ig6nybev6tele - a kdzszolgriltat6s ig6nybev6tel6re
egdsz 6vben kdtelezett ingatlanhasznf,lo szirmira - a bejelentdst6l szdmitott legfeljebb I 6v
idotartamra, ha a t6ro16eddnyt egyedtil haszniil6, iriisbeli krizszolg6ltattisi szerzoddssel
rendelkezo ingatlanhaszn6,l6 ket napt6ri h6napnill hosszabb ideig az ingatlant nem haszniilja, 6s
az tiresed6s v6rhat6 idotartamrit - legk6sobb a sztineteltetds megkezddsdt megelozo 8
munkanappalbezirolag, akiizszolgriltat6 reszere ir6sban adott nyilatkozattal (faxon, levdl vagy
e-mail form6j6ban) - bejelenti a kdzszolg6ltat6nak. A bejelent6s megt6tel6re csak a
kdzszolgiitat6val szerzod6ses viszonyban 6116, vagy ameghatalmazottja jogosult.

(2) Az ingatlan tovribbi lakatlans6ga eset6n a sztineteltet6sre vonatkoz6 igenybejelentds - 8
nappal a sziineteltetds lej6rta elott, ir6sban adott nyilatkozattal (faxon, lev6l vagy e-mail
form6j riban) - megismdtelhet6.

(3) A bejelent6sben foglaltak val6stlgtartalmit a kdzszolgtiltat6 ellen6rizni jogosult. A
sziineteltetds jogszertitlen igdnybev6tele eset6n a kdzszolgLiltat6 jogosult a szi.ineteltetdst
visszavonni."
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Ha az ingatlan a sztineteltetdsi idotartam lej6rta elott rijb6l lakott6 viilik, annak tenyet a

Kozszolg6ltat6val szerzodott f6l, vagy meghatalmazottja kdteles legal5bb 3 nappal kor6bban a

Kozszolgiitat6nak ir6sban adott nyilatkozattal (faxon, lev6l vagy e-mail formdj6ban)

bejelenteni.

4.$

Az onkorminyzatrendelete 2016. okt6ber 1. napj6n l6p hat6lyba.

Magyarmecske, 20 1 6. szeptember 29.

jegyzo polg6rmester

ZSradek:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Magyarmecske, 2016. szeptember h6 30' nap

jegyzo

Csatolmrlnyok

Megnevez6s

Hullad6krendelet m6d Mmecske

m6ret

17.23 KB
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