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Nagrcsiny Kiizs69 6nkormrinyzat K6pviselS-testiilet6nek
6/2016. (XI. 10.) iinkormdnyzati rendelete

a hutlad6kgazd6tkodris helyi rendj6rdl sz616 3/2016.(VI.15.) rendelete m6dositdsir6l

Nagycs6ny K6zs6g Onkorm6nyzat kepvisel6-testiilete az Alaptdrv6ny 32. clkk (2)

bekezd6se, valamint a hullad6kokr6l sz6l6 2012.6vi CLXXXV. t6rv6ny 35' $ (1) bekezd6se

6s 88. $ (4) bekezdese alapj6n hullad6kgazd6lkod6s helyi rendj6r6l alkotott 3/2016.(u.15.)
6nkorm6nyzati rendelet6t ( a tov6bbiakban ,,Or'" ) a k6vetkez6k szerint m6dositja:

1.$

0r. a k<ivetkez<i, 14lA. $-al eg6sziil ki:

,,14lA. $ (1) Sztineteltethet6 a szolgSltat6s ig6nybev6tele - a k6zszolg6ltatris ig6nybev6tel6re

eg6sz evben k6telezett ingatlanhaszn6l6 szhmbra - a bejelent6st6l sz6rnitott legfeljebb 1 6v

ici6tartamra, ha a tarol6ed6nl egyediil haszn6l6, irisbeli k6zszolgeltat6si szerz6d6ssel

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

6s az iiresed6s varhat6 id6tartam6t - legk6sobb a sziineteltetes megkezd6s6t megel6z6 8

munkanappal bezAr'lag, a k6zszolg6ltat6 r6szere irasban adott nyilatkozattal (faxon, lev6l

,ugy "-.uit 
formajaban) - bejelenti a kdzszolg6ltat6nak. A bejelent6s megt6tel6re csak a

k6lszolg6ltat6val sierz6d6ses viszonyban 6116, vagy a meghatalmazottja jogosult.

(2) Az Ingatlan tov6bbi lakatlans6Lga eseten a sziineteltet6sre vonatkoz6 ig6nybejelent6s - 8

,upput u 
-sziineteltet6s 

lej6rta e16ti, ir6sban adott nyilatkozattal (faxon, lev6l vagy e-mail

form6j 6ban) - megism6telhet6.
(3) A bejelent6sben foglaltak val6s6gtartalm6t a k6zszolg6ltat6 ellen6rizni jogosult. A

rrtin.t.tt"ier jogszenitlen ig6nybev6tele eset6n a k6zszolg6ltat6 jogosult a sztineteltet6st

visszavonni.
(4)Ha az ingatlan a sziineteltet6si id<itartam lej6rta el6tt ujb6l lakott6 v6lik, annak t6ny6t a

i<6zszolgattitOv a\ szerzi5ddtt f6l, vagy meghatalmazottja kdteles legal6bb 3 nappal konibban a

Kdzszolialtat6nak ir6sban adott nyilatkozattal (faxon, lev6l vagy e-mail form6jiban)

bejelenteni."

2.$

6r. a kdvetkez6, 17lA. $-al eg6sziil ki:

,,(l) Az elkiil6nitetten gyrijtdtt hullatl6k a k6zszolgriltat6 6ltal iizemeltetett hullad6kgytijt6

iontra, hulladekgyujt6 
-udvarba, 6tv6teli helyre, vagy a kdzszolg6ltat6s k6r6be tartoz6

irulladekot tezeto truttaae*ezel6 letesitm6nybe is sz6llithat6, 6s ott a jogosultnak 6tadhat6'

vagy kii16n gytijt6ed6nyben elhelyezhet6.

tZi,C. tefepil6s lakosai r6sz6re ig6nybe vehet6 hullad6kudvarr6l a k6zszolg6ltat6 a helyben

.roka.o. m6don 6s honlapj6n taj6koztatest nyujt. A nyitva tart6s rendj6t, a hullad6kudvarban

,*i.r,"u egyes hullad6kokra 6s a hullad6kudvar ig6nybeveteli m6djrira es a mennyisegi

fli.t,etokl.u iona&or6 t6j6koztatdst a kdzszolg6ltat6 a honlapjrln 6s a hulladekudvarban

kdzz|teszi.
i3) e tOrsrotgattat6 a hullad6kudvar izemeltet6si szab6lyzat6ban meg)tatirozza a termeszetes

,rl,-erv ingatianhaszn6l6 6ltal a hullad6kudvarban elhelyezhet<i hullad6kok mennyis6g6t' A

term6sietes- szem6ly ingatlan haszn6l6 e jog6t csak rigy gyakorolhatja, ha a

hullad6kgazd6lkod6si kdzszolg6ltat6si dijai megfi zette'"



2

3.$

Az dnkormifuryzat rendelete 2016. november 10. napjrin l6p hatr{,lyba.

Nagycsriny, 2016. november 9.

1egyz6

Ziraddk'.

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Nagycs6ny, 2016. november 10. nap

polg6rmester

jegyzo


