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P6csa Ktizs6g Onkorm6nyzat K6pviselo-testii let6nek I | /20 1 6. (X1.22.)
<inkormiinyzati rendelete
Hat6lyos:20 I 6 -.1 I -23 - 201 6- | I -24
P6csa Krizs6g Onkormdnyzat K6pviseki-testiilet6nek I I I 20 | 6. (X1.22.)
<inkormdnyzati rendelete
a hullad6kgazdrilkodrisi kdzszolgiitatits elliitris6r6l s2616 lll20l5. (XI.30.)
cinkorm6nyzati rendelet m6dosit6s6r6l

P6csa K<izs6g dnkormiinyzat K6pvisel<i-testiilete a hullad6kr6l sz6l6 2012. evi
clxxxv. tdrv6ny 88. $ (4) bekezd6s6ben kapott felhatalmaz6s alapjrin, a
Magyarorszitg helyi rinkormdnyzatairol sz6lo 2oll. 6vi GLXXXIX. tdrv6ny 13. $(l) bekezd6s 19. pontjriban 6s a hullad6kr6l sz6l6 2012. 6vt clxxxv. trirv6ny 35.
$-ban biztositott feladatkrir6ben eljiirva a kovetkez6ket rendeli el:

e-rCt--n .

1.$' . P6csa Ktizs6g Onkormrlnyzat K6pviselci-testiilet6nek a hullad6kgazdrilkodrisi
kozszolgiitatits ellltasrlr6l sz6lo lll2Ol5. (xI.30.) <inkorm6nyzati rend-elet rendelet
(a tovribbiakban: R.) a krivetkezri 3/A. alcimmel eg6sail ki:

3/A. A kiizszolg6ltafiis sziineteltet6se

7lA. 5 Q) Az ingatlanhasznril6 (ide6rtve az ingatlan-nyilviintartiisban
tiirsash6zi lakrlsk6nt bejegyzett ingatlan hasznill6jirt is) a k<iiszolgilltat6hoz
intlzett, e c6lra rendszeresitett k6relm6ben a kozszolgitltatrls 6s dijfizet6s
sziineteltet6s6t kezdem6nyezheti, ha

a) az ingatlant 60 napot meghalad6 id6tartamban nem lakja (id<ilegesen
haszn6lt ingatlan), 6s

b) az ingatlant egy6b m6don (b6rbead6s, szivess6gi lak6shaszn6lat,
biirminemii egy6b hasznosit6s) [tj6n nem hasznosida, 6s

c) a sziineteltet6s jogalap.l6t a sziineteltet6s kezd6 6s befejezc! id6pontjriban
m6rt vizfogyasztis adataival akdzszolgiitato kcizremtik<id6s6vel igaztlja,
6s

d) a gyitlt6ed5nyzetet azonosit6 mahiciit a k,zszolgiitat6 fel6a
sziineteltet6s kezd6id6pontjriig leadja, 6s

e) hullad6kkezel6si kcizszolg6ltatrisi dijh6tral6ka nincs.



(2) A hullad6kkezel6si kdzszolgriLltatiis kizitr6lag az (l) bekezd€s6ben felsorolt
felt6telek egyiittes fenniill6sa eset6n sziineteltethet6.

(3) A sziineteltet6s irrlnti kerelem az arra rendszeresitett formanyomtatv6ny

kitcilt6s6vel kezdem6nyezhet<ia krizszolgriltat6 tigyf6lszolgilatrin. T6rsashazi

lakris ingatlanhasznillo kezdem6nyez6s6re a k6relem benyrijt6siira a

t6rsashiizk<izds k6pvisel6je jogosult.

(4) A ktizszolg6ltat6s sziineteltet6se a k<izszolg6ltat6 iigyf6lszolg6latiin ir6sban

- az efie rendszeresitett formanyomtatv6ny kit<ilt6s6vel - a sziinetel6s

kiv6rrtkezd6 idopontj6t megeloz<ien legal6bb 15 nappal kezdem6nyezhetb az e

c6lra rendszeresitett formanyomtatv6nyon. A hatrirido elmulasd6sa jogveszto.

(5) A krizszolg6ltatasi jogviszony sziineteltet6senek legrcividebb idcitartama 6

h6nap, a-elynek eltelt6vel a k<izszolg6ltat6s ktkin 6rtesit6s n6lkiilvisszarlll,

kiv6ve, ha az ingatlanhaszniil6 rijabb sztineteltetesi kerelmet terjeszt el<i.

(6) A sziineteltet6s csak a t6rgyh6nap els<inapj6val kezd<idhet 6s teljes h6napra

vehetdig6nybe.

(7) A k6relmezo ingatlanh aszn616 a sztineteltet6s jogalapjrit (az ingatlan

haszn6laton kiviilis6g60 az ingatlanon a sziineteltet6s kezdo€s befejez6

id5pontjriban mdrt vizfogyaszt6s adataival \gazolja. A vizfogyaszt6s adatait a

kdzszolgriltat6 az ingatlanhaszn6l6 k<izremtik6d6s6vel rdgziti a k6relem

megfelelorovat6ban.

(8) Amennyiben a sziinetetet6s kezd6 6s befejezti id6pontj6ban rogzitett

viimennyisEg k<izritt ldnyeges elt6r6s mutatkozik, rigy az ingatlanhaszn1l6t a

szi.ineteltet6s teljes id<itartam6ra ktizszolg6ltat6si dijfizet6si kcitelezetts6g

terheli. L6nyegei az elt6r6s, ha a havi fogyaszt6s el6ri vagy meghaladja a

hav i0,2 m3 vizmennyis6get.



(9) Amennyiben a sziinetel6s id6tartama alatl az ingatlanon hullad6kkezel6si
kozszolgiitatis hatrilya al6 tartozo hullad6k ker0l kihelyez{sre, ugy az

ingatlantulajdonos egyidejti6rtesit6se mellett a kcizszolgriltat6 k<iteles a

hullad6kot elsz6llitani, az ingatlantulajdonos pedig ktiteles a rendeletben
meghat6rozott kozszolgilltatitsi dijat megfi zetni."

2.$. A rendelet az alirbbi 3/8. alcimmel eg6sztil ki:

3/B. A hullad6kudvarok 6s gyiijttipontok ig6nybev6tel6nek szab6lyai

7/B. $. (1) Az elkiil<initetten gyiijtdtt hullad6ka kcizszolgriltat6 riltal

iizemeltett hullad6kgyijto pontra, hullad6kgytijt6 udvarba , 6tveteli helyre,

vagy a kozszolgiitatits k<ir6be tartoz6 hullad6kot kezelci hullad6kkezel6
l6tesitmenybe is sz6llithat6, 6s ott a jogosultnak 6tadhat6, vagy ki.ikin
gyrijt<led6nyben elhelyezhetS.

(2) A telepiil6s lakosai iiltal igdnybe vehet6 hulladdkudvarr6l a

krizszolg6ltat6 a helyben szok6sos m6don 6s honlapjrln tfijlkoztatist nyujt. A
nyitva tartiis rendj6t,a hulladekudvarban gyiijthetci egyes hulladekokra 6s a

hullad6kudvar ig6nybev6tel6nek rendjdre, a mennyis6gi korl6tokra
vonatkoz6 trij6koztatrist akozszolgiitat6 a honlapj6n 6s a hullad6kudvarban

kdzz|teszi.

(3) A k<izszolgitltat6 a hullad6kudvar iizemeltet6si szabiiyzatiban
meghatilrozza a term6szetes szem6ly ingatlanhasznril6 6ltal a

hullad6kudvarban elhelyezhetri hullad6k mennyis6g6t. A term6szetes

szem6ly ingatlanhaszniil6 e jogrlt csak irgy gyakorolhatja, ha

hullad6kgazdrilkod6si kozszolgiitatilsi dijat megfi zette."

3.$. A rendelet 8.$. (2) bekezddse hat6lyiit veszti

4.$. (1) Ez a rendelet a kihirdet6s6t k<ivet6 napon l6p hatrllyba.

(2) Ez a rendelet a hatrllybal6p6st k<ivetti napon hat6lyiit veszti.


