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P6terhida l(iizsdg Onlcormf n yzata l(6pviscl6-testiilct6nclc

l0/2013.(XI.28.) tinlcormfnyzati rendcletc

a telepiil6si szildrd hullad6lclcal l<apcsolatos hullad6l<l<czcl6s16l, a hclyi kiizszolgdltatds
kiitelczd igdnybevdtclG16l sz616 8/2004.(IV.30.) iinl<ormdnyzati rcndclct m6dosftrisd16l

Peterhida Kozsdg Onkorm6nyzatdnak Kepviselo-testtilete a hulladekr6l sz6l6 20l2.evi
CLXXXV. tcirvdny 88. $ (4) bekezdesdben kapott felhatalmaziis alapjdn, a Magyarorsz6g helyi
<inkormilnyzatairol szol6 2011. dvi CLXXXIX, trirvdny 13. $ (l) bekezdds t9. pond6ban
rneghatdrozott feladatkcjreben eljdrva a kdvetkez6ket rendeli el:

r"$

Peterhida Kozs6g Onkormdnyzata Kepviselo-testiilet6nek a telepiildsi szil6rd hulladdkkal
kapcsolatos hulladdkke2eldsrol, a helyi kozszolgiiltat6s kotelei6 igdnybevetel6rol sz616
8/2004.(IV.30.) onkorndnyzati rendeletdnek (a tovdbbiakban: Rendeletj f i. g 1f ) bekezdese
helyebe a kdvetkez6 rendelkezds l6p:

,'(l ) A szervezett kciztisztasdgi szolg6ltatils igdnybevdteldvel az ingatlantulajdonos ds a
kdzszolgdltat6 kdzdtt szerzodeses jogviszony jrin ldtre. A jogviszoiyt a krtzszolg6ltatris
igenybeveteldnek tenye hozza ldtre."

l

2.$

A Rendelet I l. g-a a k0verkez6 (4) bekezddssel egdsztil ki:

,,(4) A kcizszolgdltat6 a kozszolgdltatiis igenybevdtele 6s a krizszolgdltatrisi dij behajt6sa
drdekeben jogosult kezelni az ingatlantulajdonos nevdt, lakcimet, sztiletdsihelyet ds idejdt, anyja
nevdt."

', 3.$

A Rendelet I l. g-a a kciv,etkezo (5) bekezddssel egdszril ki:

,,(5) Sziineteltetheto. a ,kcizszolgriltatds igdnybevetele azokon az ingatlanokon, amelyeken
folyamatosan legakibb 6-0 napig senki sem tart6zkodik ds emiatt hulladek sem keletkezik. A
sztineteltetdsre vonatkoz6 igenyt az ingatlantulajdonos irdsban kriteles bejelenteni a
kdzszolgdltat6nak, a sziiiretelds kiviint kezd6 idopontja elott, legalabb 30 nappal megel6z6en ds a
kdziizerni szdmldkkal ut6lag igazolni a sztineteltetds tdnyet. I{a a sziinetelds feltdteleiben
vdltozds kovetkezik pg, az ingatlantulajdonos ezt inisban, haladektalanul koteles a
kcizszolgriltat6nak bejelenteni. A sztineteles idejdre miir kisz6mldzott iirit6si dijat a
kozszolgriltato akozizerni szifunliikkal val6 igazolds blnytjtds6t kdvetoen, ut6lag frja j6vri.,,



4.$

A Rendelet 16. $-a hely6be a kdvetkezo rendelkezds l6p:

,, 1 6. $ ( I ) A kdzszolgriltatdsi dijat az ingatlantulaj donos fizeti.

(2) A kdzszolgriltatrisi dijat az ingatlantulajdonos a krizszolgdltat6 dltal megkiilddtt sz6mla
alapjrin, negyeddvente k6teles megfi zetni.

(3) Kdsedelmes dijfizetes esetdben a kdzszolgriltat6 a kdsedelmi kamat felsz6rnitdsiira.iogosult."

s.$

Ez a rendelet2014.janu6r l. napjdn ldp hatdlyba.

P6terhida, 2013. novembcr 27.
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A rendelet hirdetb tdbldra kifttggesztve: 20 I 3. novembet 28.
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