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Peterd K<izseg Onkorm6nyzata K6pviselo-testi.ilet6nek3l20l5.(IL l5.)<inkormanyzati rendelete

akoztisztas6gr6l, valamint a telepi.ildsi szil6rd hullad6kkal kapcsolatos helyi kozszolgiitat6sr6l 6s

annak kotelezo ig6nybevdtel6rol sz6l6 912013(.IX.25.) onkorm6nyzati rendelet m6dosit6s6r6l

Peterd Kiizs6g 6nkormf n yzata K6pvisel6-testiilet6nek
3/2015.(II.15.) iinkormdnyzati rendelete a kiiztisztasr[grril, valamint a telepiil6si szikird

hullad6kkal kapcsolatos helyi kiizszolgriltatfsrril 6s annak kiitelez6 ig6nybev6tel616l sz6l6

9/2013(.IX.25.) iinkormf nyzati rendelet m6dosft{sf rril

Peterd Kdzs6g Onkorm6nyzatinak KdpviselS-testtilete a hulladdkr6l sz6l6 2012. CLXXXV.
torv6ny (a tov6bbiakban: Ht.) 88. $ (4) bekezd6s6ben kapott felhatalmazis alapjin az

Alaptorv6ny 32. cikk (l) a) pontj6ban leirt jogkcir6vel 6lve a kdvetkez6ket rendeli el:

l.$ A 9/2013.(IX.25.) dnkorm6nyzati rendelet 7.$ (6) hely6be azalihbi rendelkez6s l6p:

(6) Az ingatlanhaszniio szemdlydben ds az alkalmazott t6rol6ed6ny adataiban bekdvetkezett
v6ltoz6st a k6zszolg6ltat6nak 15 napon beliil ir6sban be kell jelenteni. A viitozirs
bejelentdsdnek elmulaszt6sa eset6n a bejelent6s megtrirtdnt6t kciveto h6nap l. napj6ig a

k<izszolg6ltat6si dij at a kor6bbi ingatlanhaszn6l6 k<jteles megfizetni.

2.$.A 912013.(1X.25.) <inkormirnyzati rendelet 11.$.-a azalabbi (4) - (6) ponttal eg6sziil ki:

))

(4) Sziineteltetheto a szolg6ltatrls ig6nybevdtele - akozszolghltat6s ig6nybev6tel6re egesz

6vben kdtelezett ingatlanhasznii6 szirmdra- a bejelentdstdl szrimitott legfeljebb 1 6v

id6tartamra,ha a t6rol6eddnyt egyediil hasznil6, irrisbeli kdzszolgiitatisi szerzod6ssel

rendelkezo ingatlanhasznii6 k6t napt6ri h6napn6l hosszabb ideig az ingatlant nem

haszn6lja, es az tiresed6s v6rhat6 id6tartam6t - legk6sobb a sztinetelds megkezdds6t

megelozo 8 munkanappal bezir6lag a kozszolgilltat6 r6szdre ir6sban adott

nyilatkozattal, faxon, lev6l vagy e-mail form6jdban - bejelenti akozszolgfrltat6nak.

Az ingatlan tov6bbi lakatlans6ga eset6n a sztinetel6sre vonatkoz6 igenybejelent6s - 8

nappal a sztineteles lej6rta elott - ir6sban adott nyilatkozattal, faxon, levdl vagy e-mail
form6j6ban - - megism6telheto.

(5) A bejelent6s megt6tel6re csak a kozszolgiiltat6val szerzod6ses viszonyban 6llo, vagy a

meghatalmazottjajogosult. A bejelentdsben foglaltak val6diss6g6t a k6zszolg6ltat6 jogosult

ellenorizni. A sztineteltetds jogszenitlen ig6nybev6tele eset6n a kozszolgiitat6 jogosult a
sztineteltete st visszavonni.

(6) Ha azingatlan a sziineteltetdsi idotartam lej6rta elott rijb6l lakott6 v6lik, annak teny6t a
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k<izszolg6ltat6val szerzodott fel,
kor6bban a k6zszolg6ltat6nak irrisban

formdj 6ban bej elenteni.
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vagy meghatalmazottja k<jteles legal6bb 3 nappal

adott nyilatkozattal faxon, lev6l vagy e-mail

3.$. A rendelet a kihirdet6st k<iveto nap l6p hatiiyba, es az azt kdveto napon hatillydt veszti.

Kosk6n6 Barka Ibolya
polg6rmester

Sp6nn6 Csalos Be6ta

jegyzo

A rendeletet a k6pviselo-testiilet a 2015. febru6r 2-i til6s6n fogadta el. Kihirdet6sre keriilt

2015. febru6r 15-6n.

Sp6nn6 Csalos Be6ta

jegyzo
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