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Somberek K6zs6g K6pviselo-testtiletdnek 8/2016(VI.29.)onkorminyzatirendelete
Kriztisztasiigr6l 6s hullad6kkezeldsi k<izszolg6ltatilsr6l sz5l5 612014.(VII.l9.)cinkorm inyzati
rendelet m6dosit6sa

Somberek ktizsdg Onkormilnyzat Kepvisel6-testiilete, Magyarorszitg alapt<irv6nye 32. cikk
(l) bekezd6s a.) pontjriban, tovrlbbri a hullad6kr6l sz6l6 2012. 6vi CLXXXV. tv. (a
tovribbiakban: Ht.) 35.$-riban, 6s a 88.$. (4) bekezd6s6ben foglalt felhatalmaziis alapj6n,
Magyarorszdghelyi cinkormiinyzatairSl sz6lo 2011. 6vi CLXXXX tv. l3.g (l) bekezd{s 19.
pontjriban meg6llapitott feladatkdrdben elj6rva a kdztisztasiigr6l, 6s a hullad6kkezeldsi
kcizszolg6ltatiisr6l szol6 612014.(VII.19.) sz6mri rendelet6t (tovribbiakban: R.) az alihbiak
szerint m6dositja:

1.$ (1) A,,R". 2.$ (4) bekezddse az alibbiakkal eg6sziil ki:

- 6pit6si-bontrisi hullad6kokra.

(2) A ,,R' 2.S (8) bekezd6sdnek,,OHU" szrivegr6sz trirldsre kertil.

(3) A ,,R'2.9 bekezdese az akibbi (9) 6s (10) bekezd6sekkel eg6sziil ki:

(9) Az NHKV Nemzeti Hulladdkgazd6lkoddsi Koordin6l6 6s Vagyonkezelo Zrt. ( a
tov6bbiakban: Koordin6l6 szerv) a hulladdkgazdrllkod6si kcizszolgtiltat6si szerzodes
me g fele lo s e get v izsgiij a.

(10) A Koordin:il6 szerv meg6llapitja, hogy a krizszolgrlltat6 tevdkenysdge megfelel-e az
Orsziigos Hullad6kgazdtllkodrisi Tervben foglaltaknak 6s arr6l vdlem6nyt 6llft ki. Amennyiben
a kcizszolgiitato a Ht.-ben meghatiirozott hatririd<ire nem rendelkezik megfelelos6gi
v6lem6nnyel, rigy az dnkormdnyzat e hatdridot kdveto 30 napon beliil a hulladdkgazd6lkod6si
ktizszolgrlltatisi szerz5d6st I h6napos hat6ridovel felmondja. A telepiildsi <inkorm 1nyzat e
kdtelezettseget a megyei kormrinyhivatal trirv6nyess6gi feliigyeleti eljar6s keretdben vizsgiija.

2.$ A ,,R" 4 $ (1) bekezd6se hely6be az alibbi rendelkez6s l6p:

A kiizszolgfltatris az alilbbi tev6kenys6gekre terjed ki:
a) az ingatlanhaszndl6 iital a kiizszolg6ltat6 sz6llit6eszkozehez rendszeresitett

gytijtoed6nyben az ingatlanon gyrijtcitt vegyes hullad6k cisszegytijt6s6re 6s e hullad6k
hulladdkkezelo l6tesitmdnybe t<irt6no elsz6llitiis6ra,

b) az ingatlanon k6pz6do zrildhullad6k risszegytijt6sdre 6s elsz6llit6s6ra
c) az ingatlanon elki.ilcinitetten gyrijtdtt papir- 6s mtianvae- 6s f6m csomaeolilsi hullad6k

<isszegytijt6s6re ds e hullad6k hullad6kkezelo l6tesitm6nybe t6rt6n6 elsziillitiis6ra,
d) az ingatlanon k6pz6do 6s a lomtalanit6s krir6be tartoz6lomhullad6k dsszegytijtes6re 6s e

hullad6k hul lad6kkeze lo l6te sitm6nybe tcirt6no elszitrititsir a,

e) a kcizszolgiitat6 iiltal tizemeltetett hulladdkgytijto udvarban, hullad6kgyrijt6 ponton
(hulladdkgyrijto sziget) gyrijtdtt hullad6k 6sszegytijt6s6re 6s e hullad6k hullad6kkezelo
ldtes itmenybe tcirtdno elsziilitirsir a,

0 hulladekgyrijto szigetek, hulladdkgytijto udvar, 6trak6iillom6s 6s komposzt6l6telep
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iizemeltet6s6re.

3.$ (l) A ,R" 6.5 (l) bekezd6s6b eL ,,az Orsz6gos Hulladdkgazd6lkod6si Ugyndks6g

Nonprofit Kft." szcivegresz helybe ,, az Orsziigos Kdrnyezetv6delmi 6s Term6szetv6delmi

F o feli.igyel5 s6 g Nemzeti Hullad6kgazd6lko d dsi lgazgat6 s6g" szcive gr6sz keri.il.

(2) A ,,R" 6.$ (2) bekezd6se hely6be a kiivetkez6 rendelkez6s l6p:

6.S (2) A Kiizszolgiitat6 feladatai:

a.) a Szerzrid6s szerinti hullad6kgazd6lkod6si kozszolgiitat6s folyamatos 6s teljes

krirti ell6t6sa;

b.) a hullad6kgazd6lkodrisi k<izszolg6ltat6snak a jogszabitlyok szerint meghat6rozott

rendszer, m6dszer 6s gyakoris6g szerinti teljesit6se, ide6rtve a lomtalanit6s 6s az

elkiil<initett gytijt6s teljesitds6t is;

c.) a kdrnyezetvddelmi hat6s6g 6ltal meghatirozott minosit6si oszt6ly szerinti

k6vetelm6nyek 6s a mindsit6 okirat folyamatos megl6t6nek biztosit6sa;

d.) a hullad1kgazdalkodSsi kozszolgiitatis teljesit6s6hez sztiks6ges mennyis6gti 6s

minosdgri jirmi, gdp, eszkoz. berendezds biaosit6sa, valamint a sztiks6ges l6tsz6mtr 6s

k6pzetts6 gti szakember alkalmazdsa;

e.) a k6zszolg6ltat6s folyamatos, biztons6gos ell6t6s6hoz sziiks6ges fejleszt6sek 6s

karbantart6sok elv6gz6se ;

f.) a hullad6kgazd6lkod6si kdzszolg6ltat6s kdr6be tartozo hullad6k kezel6s6re

meghatiirozott helyek es l6tesitm6nyek igenybev6tele, illetoleg iizemeltet6se,

fenntart6sa;

g.) a hulladekgazd6lkod6si, illetve m6s, jogszab6lyok szerinti nyilv6ntart6si

rendszerek mtikodtetdse 6s a hullad6kgazd6lkod6si kozszolg6ltat6s teljesitds6vel

osszefiiggo adatszolg6ltat6sok rendszeres teljesit6se a hat6s6gok valamint az NHKV

Nemzeti Hullad6kgazd6lkod6si Koordin6l6 6s Vagyonkezelo Zrt. ( a Tov6bbiakban:

Koordin6l6 szerv) t6,szete;

h.) a hulladekgazd6lkodrisi kdzszolg6ltat6st ig6nybevevok szitmitra konnyen

hozz6f6rhet6 i.igyf6l szo I g6lat 6 s t6j 6ko ztat6si rendszer mriktidtetd se ;

i.) a hullad6kgazd6lkod6si, illetve m6s, jogszab6lyok szerinti nyilv6ntart6si,

adatkezel6si 6s adatszolg6ltat6si rendszer l6trehoz6sa 6s folyamatos mtikddtet6s6hez

sziiks6 ges felt6telek biztosit6sa;

j.) a k6zszolg6ltat6st igdnybevev6k kifog6sok 6s 6szrevdtelek elint6z6si rendj6nek

me g6llapit6sa 6 s ennek ny ilv6no s s 69r a hozatala'

k.) t6j6ko1at6s ad6sa az onkorm6nyzatrdszere az elmrilt ev tapasilalatair6l;

l.) a tevekenys6g elli,/tilsirhoz sziiks6ges biztosit6s megl6te;

m.) k6zszolg6ltat6i hullad6kgazdSlkod6si tervet k6szit6se, 6s annak az

onkorm6ny zallal torteno egy ezteti,

n.) a vegyes hulladdk gytijt6s6hez az ingatlantulajdonos legal6bb 2 ktilonbriz6

tirm6rtdkti gytijtoeddny koztil tijrt6no v6laszt6s lehetos6g6nek biztosit6sa;

ny.) tobblethullad6k, 6s a z<ildhullad6k elhelyez6s6t szolg6lo zs6k biztosititsira.

(3) A ,,R. 6 $ (4) bekezd6s a.)-g.) alpontjai hely6be a kiivetkez6 rendelkez6s l6p:

a) az nem a Kcizszolg{ltat6 sziilitoeszkozehez rendszeresitett szabv6nyos (MSZ EN

8 4 0 - 1 :20 I 3) gytij to e d6ny zetb en kertil kihe I y e z6 sr e, ifiadtst a;

b) a gytijt6ed6nyben tobb hullad6kot helyeztek el, 6s emiatt az triltoltcitt, vagy a
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gytijtoed6ny nem ziirhat6 le, 6s emiatt a gyrijtoed6ny iirit6se a kornyezet szentyez6se, a

hullad6k sz6r6d6sa n6lkiil nem lehetsdges,

c) a t<ibblethullad6k vagy a zcildhullad6k nem a kdzszolgiitat6 iital e c6lra
rendszeresftett zsiikban keriilt kihelyezdsr e, vagy
d) meg6llapithat6, hogy a gytijtoed6nyben a kcizszolgiiltat6s kdrdbe nem tartoz6

hullad6k keriilt elhelyezdsre (forr6 hamu, ko-, 6pit6si trirmel6k, iilati tetem, mar6,
mdrgezb vagy robbano anyag, elektronikai hulladdk, folydkony vagy befagyott zsiraddk,
gyril6kony vagy robban6 anyag,) amely a szdllitils soriin a sziilititst vegzo szemelyek
6let6ben, testi 6psdg6ben, eg6szs6g6ben, tov6bb6 a begyrijto j6rmriben vagy
berendez6sdben k6rt okozhat, vagy a hasznosftiis, illetve 6rtalmatlanit6s sor6n
v eszely eiletheti a k<irnyezetet.

4.$ (1) A ,,R". 7.S (5) bekezd6s6nek szcivege az aldbbiak szerint m6dosul:
(5) Az ingatlanhaszndl6 azingatlanon k6pzodd hullad6ka k<izszolg6ltat6nak trirt6no itadilsiig

a teleptildsi hullad6k gytijt6s6re 6s t6roliis6ra a kozszolgiitat6 sz6llit6eszklzehez
rendszeresitett, szabv6nyos (MSZ EN 840-l:2013) gyrijtoeddnyt ig6nybe veszi. Az ig6nybe
veheto szabv6nyos gytijtoeddnyzetek felsorokis:it az l. szdmri mell6klet tartalmazza. A nem
szabviinyos gytijtoeddnyzet hasznilatih6l eredoen esetlegesen bek<ivetkezd kirlrt val6
fe I e I o s s 6 g 6 t a kd zszol giitat6 j o g o sul t kizlrni.

(2) A ,,R' 7.$ (6) bekezd6s6nek utols6 mondata hely6be az alilbbirendelkez6s ldp:

Az ingatlanhaszniio azingatlanon keletkezo teleptil6si hullad6k rdszetkepezl csomagol6si
papir, tov6bb6 csomagolilsi mtianyag ds fdm hulladdkrit a vegyes hulladdkt6l elktil6nitetten

gyrijti 6s a k<izszolg6ltat6nak rendszeres idokrrzctnk6nt ifiadja.

5.$(1) A ,,R" 8.S (l) bekezd6se az alabbi c.) ponttal eg6sztil ki:
c.)- szdraz,vagy

- folyad6kot 6s biol6giailag leboml6 hullad6kot nem tartalmaz6, vagy
- m5s hullad6kkal <issze nem tapad6 vagy ragad6 mrianyag-, iiveg-, fem- 6s

papfrhullad6k;

- hulladdkkavaltruhanemti 6s egy6b textilia;
- z<ildhulladdk.

(2) A ,,R" 8.$ (4) bekezd6se az alibbi mondattal eg6sztil ki:
A kcizszolgiitato a vegyes hullad6k gytijtds6re szolg6l6 ki.ilcinbdzo m6retti gytijt6ed6nyzetek

kciztil a 60 literes eddnyzet v6lasa6s6nak lehetosdg6t biztosftja annak a term6szetes szem6ly
ingatlanhasznil6nak, aki a lak6ingatlant Sombereki Koz6s Onkorm6nyzati Hivatala iital
igazoltan e gyedtil 6s dletvite I szertien haszn6lj a.

(3) A,,R" 8.$ -a a tovribbi (S-(9) bekezd6sekkel eg6sziit ki:

(8) A kozszolgitltat6 a vegyes hullad6k begytijt6s6t zirt edenyzet hasznd,lata eseten
pormenetes iirit6ssel, a ttibblethulladdkot tartalmazo zs6k gyrijtoj irmii zirt feltilet6re t6rt6no
szakad6smentes felrak6siival, kontdner esetdn pedig zirt kontener biaosit5s6val, ellenkezo
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esetben a szellrites kdzbeni letakarils6val biztositja. A gytijt6s, sziillit6s soriin elsz6r6dott

hul I ad6k ci s s zetakar f t6s a a kozszolgitltat6 fe I adata.

(9) A kozszolgilltat6 az osszegyrijtdtt vegyes hullad6kot a gyrijtds befejez6s6vel a Cik6i

hullad6kkezelo l6tesitm6nybe sziilitja. K6ti.itemti szrillit6s eset6n a vegyes hullad6k a Moh6csi

Hullad6kke zelo Kozpont 6trak66llom5s6n kertil elhelyez6sre. Az ittrakoitllom6son elhelyezett

hullad6kot a kdzszolg itltat6 egy h6ten beliil kciteles a Cik6i hullad6kkezelo l6tesitm6nybe

besz6llitani.

6.$ A R. 9.$ -a helybe az alihbi cim 6s rendelkezds l6p:

Ziildhullad6k eviiit6s6re vonatkoz6 szabSlvok

9 $ (1) A k6zszolg6ltat6 a zoldhullad6k begyrijt6sdt 6s elsz6llit6s6t az ingatlanhasznfi6

reszere biaosida, amennyiben a vegyes hullad6kgyrijtds 6s sz6llit6s rendelkez6sre 6ll es az

ing at I anhas zn6.l6 a kozszol gdltat6s d ij 6t me g fi zeti .

(2) Ha az ingatlanhaszniio a zcildhullad6ka komposzt6l6s5r6l saj6t maga nem gondoskodik,

az irngatlanlin keletkezo zrildhullad6kot h6zhoz men6 gytijt6s keret6ben elkiilonitetten gytijti

rigy, hogy:

a) lombot, kasz6l6kot, nyesed6ket, v6kony gallyakat akozszolgdltat6t6l ig6nyelheto leboml6

zsitkba,

b) a vastagabb fa6gakat legfeljebb 1 m6teresre darabolva, <isszekotegelve' a zdldhullad6k

gytijt6s napj6n helyezi ki a begyrijtoj6rmti Sltal megkdzelitheto k<izteri.iletre.

(3) A kozszolg6ltat6 jogosult a zdldhullad6k gyujt6s6re szolg6lo zs6k tartalm6t ellenorizni.

Amennyiben a zs6kban nem z<ildhullad6k kertilt kihelyezesre, vagy a zoldhullad6k kihelyez6se

nem megfelelo, rigy a zoldhullad6k elsz6llitirsir-akozszolgilltat6 megtagadja, es a hullad6kot az

ingatlantulaj donos kdteles a kdzteriiletrol elsz6llitani'

(4) Az elktilinitetten gyrijtott zdtdhullad6k elsz6llit6si gyakoris5ga dvente 10 alkalom az

al6bbiak szerint:

- janu6r h6naPban kett6

kotelezetts6g6re)

alkalom (tekitettel a kozszolg6ltat6 fenyofa-gyujtesi

- 6prilis 1. es november 30. kozdtt havonta egy alkalom'

A gyujt6si napr6l az erirfietteket a kozszolg5ltato honlapj6n 6s hirlev6l irtj6n taj6koztatja az

irguttart a, zn6l6kat. A kiizszolg6ltat6 a begyujt<itt zoldhulladdkot komposzt6l6sra a moh6csi

HulladdkkezeloKozpontkomposztii6jitbasztllitia.

(5) Az ingatlan haszn6l6ja az ingatlan6n keletkezo zoldhullad6kot a moh6csi Hullad6kkezelo

Kozpont komposzt6l6j6ba tdrit6smentesen maga is elhelyezheti. Ez esetben a leboml6 zs6k

haszn6lata nem k6tele zo, azonban a saj6t gyujtoed6nyzetben besz6llitott ztjtdhullad6k iirit6sdrol

a besz6llit6 koteles gondoskodni.

(6) A z<tldhullad6k 6tv6tele a hulladdkudvar elktil6nitett pontj6n tcirt6nik t6rit6smentesen. A

term6szetes szem6ly ingatlanhaszn6lo 6ltal e4y alkalommal elhelyezheto zoldhullad6k

mennyisege 1m3. A kozteriileteken es az dnkormSnyzati tulajdonri teriiletekrol szirmazo
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zcildhullad6k t6ritd smente sen 6 s kor6tlan mennyi s6 gben elhelye zheto .

(7) A ztildhullad6k sajrit ingatanon tdrt6no el6get6s6re hetente egy napon, p6ntek 8 or6t6l 18
6r6ig van lehetos6g kiv6ve, ha tflzgyrijt6si tilalom van 6rv6nyben.

7.$ (1) Kdpvisel6-testtilet az,,R" 10.$ (5) bekezd6s6nek mdsodik bekezd6sfit az aLibbiak
szerint mridosftja:

Amennyiben a lomtalanft6s sor6n az (5) bekezd6sben felsorolt hullad6kkal vegyes hulladdk
kertil kihelyezdsre, ltgy az ingatlanhasznii6 a lomhullad6kot tartalmazo vegyes hulladdk
begyrij tdsdnek 6s elsz6llit6s6nak dij rit k<jtele s me gfi zetni.

(2) K6pvisel6-testiilet ? ,,R" 10.S -6t az alibbi (8) bekezd6ssel egdsziti ki:

(8) Az ingatlan hasznril6ja az ingatlanSn keletkezo lomhullad6kot a mohticsi Hullad6kkezelo
Kdzpont hullad6kudvar6ban nyitva tart6si id6 alatt, az ilyen hullad6k gytijt6s6re a
kozszolgiitat6 iltal rendszeresitett gyrijtoed6nyzetben, t6ritdsmentesen maga is elhelyezheti.

8.$ A,,R"ery rrij 10/A.$-al kieg6sziil:
Hizhoz men6 szelektiv hultad6kgyffj t6s

l0/A$ (l) Az ingatlanhasznii6 az ingatlaniin keletkez6, a telepiildsi hulladdk r6sz6t kepezo
papir, mtianyag 6s fem csomagol6si hulladdkokat a hdzhozmen6 szelektiv gyrijtds keret6ben az
al6bbiak szerint ktikin (frakci6nk6nt) gyrijti irgy, hogy:

a) a papir csomagol6si hullad6kot ktilon, k6k fedeles (vagy k6k szinti);
b) a mtianyag-, 6s f6m csomagolisi hullad6kot egytitt silrga fedeles (vagy s6rga szimi)

elkiil onitett gytij tesre szo I gill6 gytij t6ed6n y zetbe helyezi.

(2) A kozszolgtitato az elktil<jnitetten gyrijtendo hulladdk gyrijtds6re 6s elszitllitfusira a
csaliidi hiuas ingatlanhas zn6.lok szitmdra 1 20 literes s6rga illetve k6k szinti eddnyzetet biaosit.

(3) Az elktildnitetten gytijtdtt papir-, mtianyag-, 6s fem csomagol6si hullad6kokat tartalmaz6
gytijtoeddnyzetek elszitllitrisrinak gyakoris6ga csaliidi hdzas <ivezetben kdthetente egy alkalom.
A kozszolg lltato az tirit6sek gyakoris6g 5t igdny szerint ndvelheti.

(4) A kozszolgiitato az elsz6llit6st megelozoen ellenorizheti az i.iritesre elok6szitett
elktilcinitetten gytijt<itt hulladdkok gytijt6sdre szolgitlo eddnyzet tartalmdt. Amennyiben az
ed6nyzetben nem a megfelelo elki.ikinitetten gyrijtcitt csomagol6si hullad6k kertlt elhelyez6sre,
tigy a kdzszolgiitat6 a hullad6kgytijtds szab6lyainak megs6rt6s6t dokumentiilja, 6s az
ingatlanhasznii6t felsz6lida a hulladdkgyiijt6s szabiilyainak jcivobeni betart6s6ra. A
kdzszolgilltat6 az ed6nyzetben igy elhelyezett hullad6k elszrillit:is6t jogosult megtagadni.

(5) Ha a kozszolgiitato (3) bekezd6sben foglaltaknak megfelelo felsz6lit6siit kcjvetoen az
ingatlanhaszniio egy dven beltil rijabb alkalommal a hullad6kgyrijt6s szab6lyait s6rti oly
m6don, hogy az elktilcinitetten gytijtdtt csomagol6si hullad6k gytijtds6re szolg6l6
gytijt6eddnyben nem a megfelelo hullad6kot helyezi el, 6s ezt a kozszolg:lltat6 6szleli, ugy a

s/8 2018.04.20. 10:24



MHK Jogszab$ly szolgQltatQs http://www.njt.hu/njtonkorm.php?njtcp:eh1 eg2ed3drOeo I dt0ee7e...

kozszolgiitatS a hullad6kgyrijtes szabiiyainak megs6rtds6t dokumentiilja, 6s a

dokumentumokat megkiildi a telepiil6si jegyzo rlszdre, egyidejtileg kezdemdnyezi

hulladdkgazd6lkod6si birsrig kiszabSs6t.

(6) A kozszolgiitato az ingatlanhaszn6l6 rendelkez6s6re bocs6tott 6s rendeltet6sszertien

haszn6lt, elktilonitetten gyrijt<itt csomagol6si hulladdk gyujt6s6re szolg6l6 sarga 6s k6k fedehi,

jelz6sti gyrijtoed6nyek sztiks6g szerinti javitris6r6l, cser6j6161 6s esetleges p6tl6s6r6l az

ingatlanhaszniiobejelent6se alapj6n gondoskodik, amennyiben a javit6s, p6tl6s vagy csere oka

a k6zszolg 6ltat6 hib6j6b6l ered. Ellenkezo esetben az elktilcinitetten gytijtiitt csomagol6si

hulladdk gytijtds6re szolg6l6 sdrga fedelti, jelzesti edenyzetjavit6s6r6l, p6tl6srir6l, cser6j6rol az

ingatlanhaszn6l6 koteles gondoskodni.

(7) Az ingatlanhaszniio vagy meghatalmazottja a kozszolgLiltat6 iital rendelkez6s6re

bocs6tott 6s a k6zszolg6ltat6 valamint Cik6i Hulladekgazd6lkodrlsi T6rsul6s tulajdon6t kepezo

elktil6nitetten gytijtott csomagol6si hullad6k gytijt6s6re szolg6l6 hullad6kgytijt6 eddnyt 6tveszi,

6s a birtokbav6telt aliirisilal igazolja a k6rfeleloss6g egyidejri v6llal6s6val.

(8) Az ingatlanhasznirl6 sajiijak6nt koteles gondoskodni az iitala birtokba vett elkiil<initetten

gyrijtritt hullad6k gytijt6s6re szolg6l6 s6rga/kdk jelz6su eddnyzet rendeltetesszerti haszniiatir6l,

orzeserol, rendszeres tisztdn tartiis6r6l, fertotlenitds6r6l, valamint krirnyezetiik tiszt6n

tart6s5r6l.A teleptil6sr6l tort6n6 elkoltdz6s, illetve elhal6loz6s esetdben az edenyzet

visszaad6s6r6l kdteles gondoskodni azingatlanhaszn6l6, illetve annak driikose.

(9) A csomagol6si hullad6k elktilcinitett gyrijt6s6re szolgdl6 hullad6kgyujto ed6ny

rendeltet6stol elt6ro haszn6.lata, elttin6se vagy megsemmisi.il6se miatt keletkezett kdtert az

ingatlanhaszniio a polg6ri jog szab6lyai szerint felel, a kdzszolgiltat6 a k6r 6szlel6s6t ktivet6

30 napon beliil fu6sban felsz6litja azingatlanhaszn6l6t a kiir megt6rit6s6re.

9.$ K6pviselo-testi.ilet az ,,R" l3.S (9)-(11) bekezd6se hely6be az alihbi rendelkezds l6p,

egyben ( 1 2-( I 3)bekezd6sekkel kieg6sztil:

(9) Azingatlanhas znii6 a kozszolg6ltat6s dij6t - ha jogszab6ly eltdroen nem rendelkezik - az

NHKV Nemzeti Hullad6kgazd6lkod6si Koordin6l6 6s Vagonkezelo Zrt. ( a tov6bbiakban:

Koordin6l6 szerv) reszere negyed6vente, a szdmlin felti.intetett fizet6si hatarid6re koteles

megfizetni.
A Koordin6l6 szerv 6ltal kibocs6tott sz5mla alapj6n az ingatlanhasznii6 a kdzszolg6ltat6s

dilitt:
- postai csekken, vagy

- ak1zszolgiitat6 i.igyf6lszolg ttlatin k6szp6nzes behzet6s ritj6n teljesiti.

(10) A kozszolgiitat6s t6rsash6zi lak6sban tort6no sztineteltetdse eset6n a Koordin6l6 szerv a

t6rsash6z reszere csdkkentett dsszegri kozszolg|,ltat6si dijr6l sz6l6 szitmlilt 6llit ki.

(11) Amennyiben atirsashdznak nincs k6pviseletre feljogositott szerve, a Koordin6l6 szerv a

dijszdmltt- egyedi kdziizemi szerzodes alapj6n - azingatlanhaszn6l6 nev6re 6llitja ki.
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(12) A kOzszolgriltat6si dijszirmla adataival, cisszegdvel kapcsolatban M ingatlanhaszn6l6 a
Koordin6l6 szerv fel6 iriisban kifog6st emelhet. A kifogrisra a Koordin6l6 szerv annak
kezhezveteldt kdveto 15 napon beli.il v6laszolni kciteles.

(13) A kdzszolg6ltat6s ig6nybev6tel6drt az ingatlanhaszniiot terhel6 dijh6tral6k es az azzal
tisszefiigg6sben meg6llapftott kdsedelmi kamat, valamint a behajt6s egy6b kcilts6gei ad6k
m6djrira behajtand6 konartozits. Fizet6si kdsedelem eset6n k6sedelmi kamat, valamint fizet6si
felsz6lit6sonk6nt ktilcin elj6r6si kdltseg sz6mithat6 fel.

10.S A ,,R". 3. szimri mell6klete hely6be jelen rendelet 1.sz6mri melldklet l6p:

Z616 rend,elkez6sek

I. Ez a rendelet a kihirdet6s6t kciveto napon l6p hattilyba. Hatiilyba l6p6s6vel egyidejtileg
hatiiyirtveszti a612014.(Y[.19.)dnkormfunyzatirendelet l0.g(6)bekezd6se, valamint a
I 3. $(8)bekezd6se.

Dr.Majorn6 dr.Szab6 Zsuzsanna Csoboth
Tam6s

jegyztS polg6rmester

Jelen rendelet a Sombereki Krizcis Onkormriny zati Hivatal hirdetot iblajan, valamint a
www. somberek. hu honl apon 20 1 6 . j rinius 29 . napj dn kihirdetd sre kertilt.

Somberek, 20l6.junius 29.

Dr.Maj orn6 dr. Szab6 Zsuzsanna
jegyziS
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