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Romonya K6zs6g Onkormdnyzat k6pvisel6-test0lete a hullad6k16l sz616 2012.6vi CLXXXV. t6rv6ny 35.
5 a)-g) pontjiiban, a 39. 5 (2) , (5) bekezd6s6ben kapott felhatalmazds alapjiin az Alapttirv6ny 32. cikk
(2) bekezdes6ben meghatdrozott feladatkdr6ben eljdrva az 5/2015. (I.25.) sz6mI rendelet€t az
alilbbiak szerint m6dositja :

1. 5 . A rendelet 8. g-a az aliibbi pontokkal eg6szUl ki:
(3) Az ingatlantulajdonos a kdzszolgiltat6s sziinetel6sdt k6rheti irdsban, vagy szem6lyes
bejelent6s keret6ben a szolgdltat6ndl, amennyiben az ingatlanban folyamatosan legalibb 60
napig nem tart6zkodik senki,6s emiatt hulladdk sem keletkezik. A szuneteltet6s id6tartama
legfeljebb I 6v, az ingatlan tovdbbi lakatlansdga esetdn a sziineteltet6sre vonatkoz6
ig6nybejelent6s 8 nappal a sziinetel6s lejiirta el6tt irdsban adott nyilatkozattal
megism6telhet5.

(4) A szilnetel6si kdrelmet a szunetel6si id6szak megkezd6s6t k6vet6 15 napon bel0l kell a
szolSdltat6hoz eljuttatni, jelezve a sz0netel6s lejdrtiinak vi5rhat6 id6pontjit. A sziinetel6s
viltoziisi16l 8 napon beliil ir6sban kell a szolgdltat6t 6rtesiteni.

(5) Amennyiben a szolgdltat6- megallapitja, hoBy az ingatlantulajdonos a ktizszolgiiltatds
sziinetel6s6re vonatko26 nyilatkozata val6tlan, ig6nyt tarthat a kdzszolgdltatds sztinetel6s6re
vonatkoz6 nyilatkozat beny0jtdsiinak id6pontjiiig visszamen6leg az iltala meghatdrozott
gyfijt6eddny heti egyszeri urtt6si gyakorisiS fi8yerembev6ter6ver meBiilapithat6
hullad6kszCllitiisi dij egytisszegri megfi zet6s6re.

2. 5. A rendelet 10.5-a az al:ibbiak szerint m6dosul:

10. (1) tu ingatlan haszn6ld vdltozdsa eseten a kozszolgiiltatds dii6t a szolgdltat6hoz tiirt6nt
bejelent6se h6napj6nak utors6 napjiiig a kor6bbi, azt kovet6en pedig az 0j turajdonos
kdteles megfizetni.

(2) Az ingatlantulajdonos v6rtoziis bejerent6s6ver egyidejrileg az rij tulajdonos 6s a
kozszolgiiltat6 ktizott a szerz6d6s l6trej6n.

(3) A2 ingatlantulajdonos a kdzszol8iiltatdsert a szol8iiltat6 dltal ut6lag h5romhavonk6nt
me8ki.ilddtt szdmla alapjdn dijat kdteles fizetni.

(4) A dij meghatiiroz:isiit kiiliin jogszabCly tartalmazza.

(5) A k6zszolgdltatds dijiSt tartalmaz6 szdmla adataival, dsszegszer(s6g6vel kapcsolatban
az ingatlantulajdonos kifogdst emelhet, melynek a szdmla kiegyenlit6s6vel kapcsolatban
halaszt6 hatdlya nincs.

(6) Az ingatlantulajdonost terhel6 dijhiitral6k ad5k m6djdra behajthat6 k6ztartoz6s.

Zd16 rendelkez6sek



2.5 (1) Ez a rendelet napjdn 16p hatdlyba.

Z5rad6k: A rendelet kihirdet6sre kerUlt 2015. december


