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Magyartelek Ktizs6g Onkormin yzat Kfipviseld-testiilet6nek
7 12016. (IX. 30.) iinkorminyzati rendelete

a hullad6kgazdflkod{s helyi rendj6r6l sz6l6 512016.(VI.16.) rendelete m6dositisir6l

Magyartelek Kozs6g dnkorm6nyzat kdpvisel<i-testtilete az Alaptrirv6ny 32. cikk (2)
bekezd6se, valamint a hullad6kokr6l sz6l6 2012.6vi CLXXXV. t<irv6ny 35. $ (1) bekezd6se
6s 88. $ (a) bekezd6se alapjrin hullad6kgazd,alkod6s helyi rendj6rol alkotott 5/2016.(VI.17.)
tinkorm6nyzati rendeletlt (atovribbiakban,,6r." ) a kovetkez6kszeint m6dositja:

1.$

6r. 7.g (1) a kovetkezbklppen m6dosul:
,,7. $ (l) A telepiil6si hullad6kok kdziil ahiztartilsi hullad6knak, 6s hiztartfusi hullad6khoz

hasonl6 hullad6knak mintistilti hullad6kb6l a vegyes hullad6k /tov6bbiakban vegyes hulladek/
szilllitisa hetente egy alkalommal, 15 nappal el6re meghirdetett napon tcirt6nik.'

2.$

6r. S.$ (l) a kovetkez6k6ppen m6dosul:
,,8. $ (l) A teleptil6si hullad6kok k<iziil az elktildnitetten gyrijt6tt hullad6k szdllitrisa heti

egy alkalommal t6rt6nik."

3.$

6r. a k6vetkez(5,141A. g-al eg6szi.il ki:

,,I4/A. $ (1) Sztfuleteltethetri a szolgilltat6s ig6nybev6tele - akozszolgilltatfus ig6nybev6tel6re
eg6sz 6vben ktitelezett ingatlanhasznii6 szdmira - a bejelent6st6l sz6mitott legfeljebb I 6v
id<itartamra, ha a t6rol6ed6nyt egyedtil haszn6l6, ir5sbeli k<izszolg6ltat6si szerzcid6ssel
rendelkez6 ingatlanhasznill6 k6t naptSri h6napn6l hosszabb ideig az ingatlant nem haszn6lja,
6s az tiresed6s vitrhat6 idtitartam6t - legk6s6bb a sztneteltet6s megkezd6s6t megelozo 8
munkanappal bezfirilag, a kozszolg6ltat6 rlszlre irilsban adott nyilatkozattal (faxon, lev6l
vagy e-mail form6jrlban) - bejelenti a kozszolgdltat6nak. A bejelent6s megt6tel6re csak a
kozszolgSltat6val szerzSdlses viszonyban 6116,vagy a meghatalmazottja jososult.
(2) Az ingatlan tov6bbi lakatlans6ga eset6n a szlineteltet6sre vonatkoz6 ig6nybejelent6s - 8
nappal a sztineteltet6s lejrlrta el<itt, ir6sban adott nyllatkozattal (faxon, lev6l vagy e-mail
form6j6ban) - megism6telhet6.
(3) A bejelent6sben foglaltak val6s6gtartalmdt a kozszolgdltat6 ellenorizni jogosult. A
sziineteltet6s jogszenitlen ig6nybev6tele eset6n a kozszolgilltat6 jogosult a sztineteltet6st
visszavonni."
Ha az ingatlan a sztineteltet6si id6tartam lejrlrta elott irjb6l lakottS viilik, annak t6ny6t a
Kdzszolghltat6val szerzbdott fll,vagy meghatalmazottjak<iteles legal6bb 3 nappal kordbban a
Kdzszolgdltat6nak ir6sban adott nyilatkozattal (faxon, lev6l vagy e-mail form6j6ban)
bejelenteni.
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4.$

Az <inkorminyzatrendelete 2016. okt6ber 1. napj6n l6p hat6lyba.

Magyartelek, 201 6. szeptember 29.

jegyzo

Zirad6k:

A rendeletet a mai napon kihirdettern.

Magyartelek, 2016. szeptember h6 30. nap

polg6rmester

jegyzo


