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Orlii K6zs69 dnkorm6nyzat Kepvisel6+estiilet6nek 412015(11.24.) dnkorm6nyzati rendelete
Hat6lyos:20 I 5-02-24 - 201 5-02-25
Orfii Kdzs6g Onkorm6nyzat K6pvisel6-testiilet6n ek 4/2015(11.24.) 6nkorm6nyzati rendelete
a hullad6kgazddlkoddsi k6zszolg6ltat6sr6l 6s a telepiil6stisztas6g fenntart6s6r6l sz6l6
412014(IV.01) szdmu rendelet6nek m6dosit6sar6l

Orfii Kiizs6gi Onkorm6nyzat K6pvisel6testiilete a hulladekr6l sz6l6 2012 6vi CLXXXV.
t6rv6ny 35. $-riban, 39. $ (2) es (5) bekezd6s6ben, valamint a 88. $ (4) bekezd6s6ben kapott
felhatalmaziis alapjrin, a Magyarorsz6g helyi <inkormrlLnyzatair6l sz6l6 2011. €vi CLXXXIX.
t6rv6ny 13. $ (1) bekezd6s 19. pontjrlban meghat6rozott feladatk<ir6ben elj6rva a k6vetkez6ket
rendeli el.

1.$.

A 4/2014.(Iv.01.) szlmt rendelet II. fejezet 6.$(7)-(9) bekezddse helyebe az

al6bbi szrivegr6sz keriil :

(7) Sziineteltet6s:

- Sziineteltethet6aszolgiiltat6sig6nybev6tele-ak6zszolg6ltatds
ig6nybev6tel6re eg6sz 6vben k6telezett ingatlanhaszn6l6 szlmdra- a bejelent6st<il

szimitott legfeljebb I 6v id6tartamra, ha a trirol6ed6nyt egyedfrl haszn5l6, irrisbeli
k6zszolgriltatrisi szerz6dessel rendelkez6 ingatlanhaszn6l6 k6t naptdri h6napndl
hosszabb ideig az ingatlant nern hasm61ja, 6s az i.iresed6s varhat6 id6tartamat-
legk6s6bb a sziineteltet6s megkezd6s6t megel6zti 8 munkan appal bezirilag- a

Kozszolgltat| r6szere irdsban adott nyilatkozattal, faxon, 1ev61 vagy e-mail
form6j6ban- bejelenti a Kdzszolg6ltat6nak.

- A bejelent6s megt6telere cs ak aKozszolgitltatival szerzodbses viszonyban dll6,
vagy a meghatalmazottja jogosult.

- Az ingatlan tovribbi lakatlansriga eset6n a sztineteltetesre vonatkoz6

ig6nybejelent6s- 8 nappal a sztineteltet6s lej6rta el6tr ir6sban adott nyilatkozattal,
faxon, level vagy e-mail form6j6ban- megism6telhet6.

- A bejetent6sben foglaltak val6s6gtartalm6t a Kdzszolgdltat6 ellendrizni jogosult.

A sztineteltetds jogszeriitlen ig6nybev6tele eset6n a Kiizszolgiltatb jogosult a

sziineteltet6st visszavonni.

- Ha az ingatlan a sztineteltet6s id5tartam lejrirta el<itt rijb6l lakott6 v6lik, annak

tlnylt a Kozszolg6ltat6val szerzodolt f6l, vagy meghatalmazottja kdteles legaldbb 3

nappal kor6bban a K6zszolg6ltat6nak irrlsban adott nyilatkozattal, faxon, lev6l vagy e-

mail formijriban bejelenteni.

(8) A K6zszolg6ltat6 az alitbbi esetekben jogosult megtagadni a hullad6k
elsz6llit6s6t:

- az 6nkormAnyzati rendeletben eloirtt6l elt6r6 t6rol6ed6ny kihelyez6se eset6n,



- ha a tairol6ed6nyben a telepillesi (kommun6lis) hullad6k k6r6be nem tartoz6
anyag keriilt elh elyez6sre (pl. forr6 hamu, k6, 6pit6si t6rmel6k, dllati tetem, mar6,
mergezo anyag, elektronikai hullad6k, folyekony vagy befagyott zsirad6k, gyul6kony
vagy robban6anyag, nagyobb terjedelmii, sflyu targy), amely vesz6lyezteti a

hullad6kszillit6ssal foglalkoz6 alkalmazott eg6szs6get, vagy megrong6lhatja a
gyiijt6berendezest, illetve 6rtalmatlanitris sor6n vesz6lyezteti a k<imyezetet.

. a hullad6k nem a szabviinyos, zriLrt trirol6ed6nyben, illetve nem a Kdzszolg6ltat6t6l
vAsarolt jelzett zsriLkban keriil kihelyez6sre,

. a hullad6k oly m6don keriil kihelyez6sre, hogy a trirol6ed6ny mozgatiisakor a
kisz6r6dris vesz6lye fenndll (nem lez6rt, illetve sdriilt ed6ny)

. ha a t6rol6ed6ny kdriil szabiilytalanul, annak mozgat6st 6s iiritest akad6lyoz6 m6don
tdbblethullad6k kertilt kihelyez6sre

. amennyiben a t6rol6ed6nyek jelz6se bevezet6sre keriil - a t6rol6ed6nyek matric6jdnak
hianya, illetve s6riil6se eset6n.

(9) V6ltoz6sbejelent6s:

Az ingatlanhaszn6l6 szem6ly6ben 6s az alkalmazott tri.rol6ed6ny adataiban
bektivetkezett vdltozast a Kdzszolg6ltat6nak l5 napon beliil ir6sban be kell jelenteni.
A v6ltoz6s bejelent6s6nek elmulasztdsa eset6n a bejelent6s megtdrt6nt6t kdvet6 h6nap
l napj6ig a krizszolg6ltatrisi dijat a kordbbi ingatlanhasznil6 k6teles megfizetni.

2.$.

A rendelet kihirdetese napj5n lep hatdlyba, majd beepiilve az alaprendeletbe hat6ly6t
veszti.

Ftizin6 Kajdy Zita

polgii,rmester

Kihirdetve: 201 5.02.24.

Dr.K6bor Gyula

jegyzS

Dr.K6bor Gvula

Jegyzo


