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Sz6ke Kiizs6g k6pviseki testtilet6nek l3l20l4(XII.l9.)
ii nko rm 6ny zati ren d elete

sz6ke Ktizs 69 k6pviset6 t.rtin.ttJ,l'f ii; dii?rlll. t e.) iin ko rmlnyzati rend elere
A telepiil6si szil6rd hullad6k iisszegyfijt6s6re, elszfllitisira, 6s irtalmatlanitisira

szervezetet kiitelez6 kiizszolgiltatfs16l sz6l6 912002.(V[I.23.) iinkorminyzati rendelet
m6dositisf16l

A telepiil6si szil6rd hullad6k iisszegyiijt6s6re, elszfllit6sira 6s rirtalmaflanftrisrira
szervezett kiitelez6 kiizszolgiltatisr6l sz6l6 912002.(VIII.23.) iinkorminyzati rendelet
m6dositdsi16l

Sz6ke Kiizs6gi 6nkorm{nyzat K6pvisel6testtilet6nek
a 13 12014./XU. I 9./ tinkorm{nyzati rendelete

Szoke Kozsdgi Onkormdnyzat K6pviselotesttilete a hulladdkr6l sz6l6 2012. dvi
CLXXXV.tdrvdny 35.$-a felhatalmazisa alapj6n a kovetkezo rendeletet alkotja.

l.$

Szoke Kdzs6gi Onkorm6nyzat Kdpviselotesti.ilete a teleptildsi szil6rd hulladdk
6sszegytijt6s6re, elsz6llit6s6ra 6s 6rtalmatlanit6s6ra szervezett kritelezo kozszolg6ltat6sr6l
sz6l6 912002.(VIII.23.) dnkormiinyzati rendeletdnek 9.9-6t a krivetkezo bekezd6sekkel
egdsziti ki:

/6/ Sztineteltetds

' Sziineteltethetti a szolgSltatSs igdnybev6tele - a kdzszolg6ltat6s ig6nybev6tel6re egdsz
dvben kotelezett ingatlanhaszn6lo sz6m6ra- a bejelent6st6l sz6mitoti legfeljebb l?v
id6tartamra, ha a t6rol6eddnyt egyediil haszn6l6, irdsbeli kozszolgiil tatitii szerz6ddssel
rendelkezo ingatlanhasznilo kdt naptriri h6napn6l hosszabb id,eigazingatlant nem
haszn6lja, ds az i.iresedds v6rhat6 id6tartam6t - legkds6bb a sziinetelte;s megkezddsdt
megelozo 8 munkanappalbezirolag- a Kdzszolgdltat6 r6szdre ir6sban adott
nyilatkozattal, faxon, lev6l vagy e-mail form6j6bin - bejelenti a Kozszolg6ltat6nak.r { bejelentds megt6teldre csak a K6zszolg6ltat6val src.^d6res viszonybun 6116, vagy a
meghatalmazottj a j ogosu lt.

' Az ingatlan tov6bbi lakatlansdga esetdn a sztineteltetdsre vonatkoz6 igdnybejelentds- g
nappal a sztineteltetes lej6rta elott - ir6sban adott nyilatkozattal, faxoi, levdi vagy e-
mail form6j6ban- megismdtelheto.

' A bejelentdsben foglaltak val6s6gtartalm6t a Kozszolg6ltat6ellenorizni jogosult. A
sziineteltetds jogszenitlen ig6nybevetele esetdn a kozszolg iitatojogosuli a
sztineteltetdst visszavonni.

' Ha a ingatlan a sziineteltetdsi id6tartam lejdrta lStt fjb6l lakott6 v6lik, annak tenyet a
Kdzszolg|ltat6val szerzoddtt fdl, vagy meghatalm aiottiakoteles tegaiaUu 3 napia
korabban a Kcizszolgilltat6nak iriisban adoit nyilatkozattal,faxon, levdl vagy e-mail
form6j 6ban bej elenteni.

17 / A KozszolgSltato az alilbbi esetekben jogosult megtagadni a hullad6k elszrillit6s6t.
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. az dnkorm6nyzat rendeletdben el6irtt6l eltdro t6rol6ed6ny kihelyezdse esetdn,

. ha a t6rol6eddnyben a telepiildsi (kommun6lis) hullad6k kor6be nem tartoz6 anyag
kertilt elhelyezdsre ( pl. forr6 hamu, ko-, dpitdsi tdrmeldk, 6llati tetem, mar6, mdrgezo
anyag, elektronikai hullad6k, folydkony vagy befagyott zsiraddk, gyrildkony vagy
robban6 anyag, nagyobb terjedelmti, srilyf tirgy), amely vesz6lyezteti a
hulladdkszdllftissal foglalkoz6 alkalmazott eg6szsdgdt,vagy megrong6lhatjaa
gytijt6berendezdst, illetve Srtalmatlanit6sa sor6n veszllyezteti a kornyezetet.

. a hulladdk nem a szabvfinyos, zdrt t6rol6ed6nyben, illetve nem a Kozszolg6ltat6t6l
v6s 6ro lt j el zett zs6kb an keriil kihelyezd sre,

. a hulladdk oly m6don kertil kihelyezdsre, hogy a t6rol6ed6ny mozgat6sakor a
kisz6r6d6s veszdlye fenn6ll (nem lez6rt illetve s6riilt ed6ny)

. ha a t6rol6ed6ny kdrtil szabillytalanul, annak mozgatfst 6s iirit6st akadillyozo m6don
trjbblethullad6k keriilt kihelyez6sre.

o amennyiben a t6rol6eddnyek jelzdse bevezetdsre keriil - a t6rol6ed6nyek matric6j6nak
hi6nya, illetve sdr0l6se eset6n.

I 8 I Y 6ltoz6s bej elentds
Az ingatlanhaszn6l6 szem6lydben 6s az alkalmazott t6rol6ed6ny adataiban bekdvetkezett

v6ltozdst a K6zszolg6ltat6nak 15 napon beliil ir6sban be kell jelenteni. A v6ltoziis
bejelent6s6nek elmulaszt6sa eset6n a bejelentds megtdrtdntdt k<jvet6 h6nap l. napj6ig a

Krizszolg6ltat6si dij at a kor6bbi ingatlanhas zn6l6 k<iteles megfi zetni.

2.$

E rendelet a kihirdetdse napj6t6l hat6lyos.
Kihirdetdsd r 6l a jegyzo gondoskodik.

Sz6ke, 2014. december 9.

Szentmikl6si Attila dr. Gell6rtnd dr. Kugler Anna
Polgirmester jegyzo

ZLraddk:
Kihirdetve 2014. december 19-6n.

Dr. Gell6rtn6 dr Kugler Anna jegyz6


