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Majs K6zs6gi Onkorminyzat K6pvisel<i-testiilet6nek 4/2015. (11.24.) <inkormiinyzati rendelete
Hat6lyos:2 0l 5 -02-25 - 201 5-02-26
Majs Ktizsegi dnkorminyzatK6pvisel6-testtilet6nek 4l2}l5. (11.24.) dnkormr{nyzati rendelete
akoztisztas6gr6l, valamint a telepiil6si szil6rd hullad6kra vonatkoz6 helyi kozszolg6ltat6sr6l
sz6l6 I 3 / 2007. (VI. I 5.) onkormanyzati rendelet m6dosit6stlr6l

Majs K<izs6gi dnkorminyzat Kepvisel6-testtilete a hullad6kr6l sz6l6 2Ol2.6vi CLXXXV.
torv6ny 88.$ (4) bekezd6s6ben kapott felhatalmaz6s alapj6n, Magyarorszilg helyi
onkorm6nyzatair6l sz6l6 2011. 6vi CXXXX. trirveny 13.$ (l) bekezd6s 5. 6s 19. pontjiban
meghatiirozott feladatk<ir6ben elj6rva a k<ivetkez<iket rendeli el :

1. $

Majs Krizs6gi OnkorminyzatK6pvisel6-testtilet6nek a k<iaisztas5gr6l, valamint a telepiil6si
szil6rd hullad6kra vonatkoz6 helyi k6zszolg6ltat6srol sz6l6 1312007. (VI.15.) onkormiinyzati
rendelete (a tov6bbiakban: 6r.1.) a k<ivetkez6 l0/A. $-sal eg6sziil ki:

,,10/A.$

A szolg6ltat6 jogosult megtagadni a hullad6k elszilllitisit

a) a rendeletben e16irtt6l elt6ro t6rol6ed6ny klhelyez6se eset6n;

b) ha a trlrol6ed6nyben a teleptil6si hullad6k kor6be nem tartoz6 anyag keriilt
elhelyez6sre (pl: fon6 hamu, k6-, epit6si tormel6k, iillati tetem, mar6, m5rgezo
ffiyaE, elektronikai hullad6k, foly6kony vagy befagyott zsirad6k, gytil6kony vagy
robban6 anyag, nagyobb terjedelmri, srilyi titrgy), amely megrongrllhatja a

gyrijt6berendez6st, illetve Srtalmatlanit6sa sor6n veszllyezteti a kornyezetet;
c) ha a hullad6k nem szabv6nyos, zilrl tSrol6ed6nyben, illetve nem a

szolg6ltat6t6l vSsarolt jelzett zs6kban keriil kihelyez6sre;
d) ha a hulladek oly m6don keriil kihelyezflsre, hogy a t6ro16ed6ny mozgat6sakor
a kisz6r6d6s vesz6lye fenn6ll (nemlez6rt, illetve s6rtilt ed6ny);
e) ha a t6rol6ed6ny koriil szab6lytalanul, annak mozgatilsfit 6s tirit6s6t akadSlyoz6
m6don tobblethullad6k kertilt kihelyez6sre."

2.$

Az Or.12. $ (2) bekezd6se hely6be az alilbbi rendelkez6s l6p:

,,(2) Az ig6nybevevo szem6ly6ben 6s az alkalmazott trlrol6eddny adataiban

bek<ivetkezett viltozSst a szolg6ltat6nak 15 napon beliil ir6sban be kell jelenteni. A
villtozds bejelent6s6nek elmulaszt6sa eset6n a bejelent6s megt<irt6nt6t kcivet6 h6nap l.
napj6ig a dijat a kor6bbi ig6nybevevo k<iteles megfizetni."

3.$

Az 6r. a k<ivetkez tt l2l{. $-sal 6s az azt megelozo alcimmel egesztil ki:

,,A krizszolgr{ltat6s sztineteltet6se

l2lA.$



(1) Sztineteltetheto a szolg6ltat6s ig6nybev6tele - a kozszolg6ltat6s ig6nybev6tel6re
eglsz 6vben k<itelezett ingatlanhasznhl6 szilmilra - a bejelent6st sz6mitott legfeljebb
egy 6v idotartamra, ha a trirol6ed6nyt egyediil haszn6l6, ir6sbeli krizszolg6ltat6si
szerztid6ssel rendelkezo ingatlanhaszn6l6 k6t naptr{ri h6napn6l hosszabb ideig az
ingatlant nem hasznr{lja, 6s az tiresed6s v6rhat6 idStartam6t - legk6sobb a szlineteltet6s
megkezd6s5t megelilzo 8 munkanappal bezhr6lag - a szolg6ltat6 rlsz5re ir6sban adott
nyilatkozattal, faxon, lev6l vagy e-mail form6j6ban bejelenti a szolgiiltat6nak.

(2) A bejelentes megt6tel6re csak a szolg6ltat6val szerzod6ses viszonyban iilo,vagy a

meghatalmazottj a j ogosult.

(3) Az ingatlan tov6bbi lakatlans6ga eset6n a sztineteltet6sre vonatkoz6 ig6nybejelent6s

- 8 nappal a sztineteltet6s lej6rata elott - ir5sban adott nyilatkozattal, faxon, lev6l vagy
e-mail form6j6ban - megism6telhet6.

(a) Ha az ingatlan a sziineteltet6si id5tartam lej6rta elStt rijb6l lakott6 v6lik, annak
t6ny6t a szolgilltat6val szerz6ddtt fel, vagy meghatalmazottja k<iteles legal6bb 3 nappal
kor6bban a szolgi{ltat6nak ir5sban adott nyilatkozattal, faxon, lev6l vagy e-mail
form6j Sban bej elenteni. "

4.$

(l) Ez a rendelet a kihirdet6s6t ktiveto napon l6p hat6lyba 6s a hat6lybal6p6st k<ivet5 napon
hatillyilt veszti.

Q) Az 6r.

a) 9. $ (2)bekezdls f) pontj6ban a,,k6t" sz<ivegr6sz hely6be a,,h6rom" szcivegr6sz l6p,
b) 12. $ (a) bekezd6s6ben ,,a szemdlyes adatok v6delm6rol 6s a kciz6rdekri adatok
nyilvSnossilgilr6l sz6l6 1992. 6vi LXIII. trirv6ny" szcivegr6sz hely6be ,,az inform6ci5s
<inrendelkez6si jogr6l 6s az inform6ci6szabads6gr6l s2616 2011. 6vi CXII. trirv6ny"
sz6vegr6sz l6p.

(3) Hat6ly6t veszti az 6r. I 1. $ (4) 6s (5) bekezd6se.

(4) A rendelet kihirdet6s6rol a jegyzo gondoskodik a helyben szok6sos m6don.

Majs, 2015. febru6r 11.

Iloskityn6 dr. Pantyata Agnes sk.

jegyzo

P6lya Krisztina sk.

polgSrmester

A fenti rendelet a mai napon az dnkorm funyzathirdetot6bl6jfunval6 kifiiggeszt6ssel
kihirdet6sre kertilt.

Majs, 2015. februir 24.

Iloskityn6 dr. Pantyata Agnes sk.

jegyz6


