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6bnoyr Kdzsdg Onkorrndnyzata K6pvisel6-testiilet6nek
4l20ls. (v.26.)

6nkormdnyzlti rendelete

a hu lla dekgazddlkod ri si kiizszo I g:{ltatris16l

A liulladdkr6l szol6 2072. evi CLXXXV. t6rvdny. 35. S, 88. $, (4) bekezdds6ben kapott
felhatalmazas alapjiin, az Alapt<irveny 32. cikk (2) bekezd6s6ben, valamint a Magyarorsz6g
helyi onkormdnyzatair6l s26162011.6vi CL)O(XIX. Tv. 13. $ (1) bekezdds 19.) pontj6ban
meghatdrozott feladatkcir6ben eljrirva a kOvetkezriket rendeli el.

1. Altaldnos rendelkezdsek

l. $ (1) 6b6nyu Krizs6g Onkonn6nyzata (a tovi,bbiakban: Onkormtinyzat) jelen rendeletben

foglaltak szerint hullad6kgazdalkodasi kozszolgdhatiist (a tov6bbiakban: kdzszolgdltatds) tart

fenn az ingatlanhasznflrikn6l kclctkezo telepiildsi hulladdk, elktilOnitetren gy6jtcitt teleptildsi

hulladdk,lomhullad€k rendszeres gyfijtdsdre, elsz6llit6sdra ds kezeldsdre.

2. $ (l) Az Onkorminyzat a hullad6kgazdilkodrisi k6zszolgdltatis ell6tdsit a Ddl-Dundntrili

Kommuniilis Szolgaltat6 Kft. (a tov6bbiakban: Kdzszolgriltat6) ritjrin biaositja.

(2) A K6zszolgdltat6 tevdkenysdge kiterjed a hulladdkrol sz6l6 2012. evi CLXXXV. torveny

(a tov6bbiakban: Ht.) 42. S (1) bekczdiseben foglalt valamennyi feladat ell6tas6r4 kivive a

l7t. 42. $ ( I ) bekezdds d) pontj5ban foglalt feladatokat.

2. Hullad6kgazdilkodrlsi kiixzol g:iltatf s tartalma

3. $ A hulladdkgazdilkodrisi k0zszolgriltatds az allbbiakra terjed ki:
a) az ingatlanhaszndl6 vegyes hulladdk{nak gytijtdsdre ds e hullad€k hullad6kkezelo

ldtesitmdnyekbe val6 szillit6sira;
b) a termeszetes szemely ingatlanhaszr6l6 ingatlaniin keletkez6 nagydarabos ds a lomtalanit6s

kcjrdbe vont lom hulladdk gyijtisdre ds e hulladikok hullad€kkezeld letesitm€nyekbe val6

sz6llitdsAra;

c) elktildnftetten gylij td tt telepiil dsi hul laddk gytij tdse, kezel 6se :

d) a yegyesen gyiijtcitt hulladdkok elokezelds6re, a rlcm hasznosfthat6 hulladdkok

6rtalmatlanit5sdra

e) hulladdkgytijto szi getek mukddtetdsdre.

3. A hullad6kgazd:ilkod:isi kiizszolgriltatissal elldtott teriilet hatrirai

4. $ A kdzszolg{ltatris Obrinya kozseg kdzigazgatAsi ter0letdre terjed ki.

e,tfs-tl



4. A kiizszolgnltatds kUtelezO ig6nybev6tele

5, S (l) Az ingatlanhaszn6l6 k<itetes a szervezett kdzszolg'.iltatdst igdnybe venni.

(2) A gazdelkod6 szervezet ingatlanhaszndl6 a h6ztart6si hulladdkiroz hasonl6 hulladdk rdszdt

kdpezo vegyes hulladdk tekinteteben koteles a kozszolgdltatas ig6nybevdtel€re-

(3) A kilzszolgriltat6s igdnybevdteldre kcitelezett ingatlanhaszndl6 a kduzolgAltat6sbdl nem

voghatja ki mag6t an'a ttirtdn6 hivatkozassal, hogl' a szolgiltatdst nem, vagy csak rdszben

veszi igenybo.

6. $ (1) Az ingatlarilraszniil6 ds a K6z-sz-olg6ltat6 ktrzdtti jogviszonyt a k<izszolgdltat6s

igdnybevetele hozza l6tre vagy az a l{ny, hogy a i(<lzszolgdltat6 a k6zszolgiiltatast az

ingatlanlrasatii6 l€sz|re felajdnlja, illetve a kcizszolg6ltatds teljesft6s6re rendeikezisre 6ll.

(2) A Kozszolgaltat6 6s az ingatlanhasa:iilo a hasznalt gytijt6ediuyek rn€retdt es darabvfunSt
valamint a teljesitds heiydt egyedi megdllapoddsban rogziti (a tovdbbiakban: igdnybevdteli

szcrz6dds).

(3) Az ingatlanhaszndl6t nenr terheli az (1)-(2) bekezddsbor foglalt kdtelezettsig az olyan

bedpitetlen ingatlana tekinteldben, ahol nem tart5zkodik es hulladdk sern keletkezik.

5. A kiizszolgriltttis rendje m6dja

7. $ A hul.ladik begytijtdsdnek, elszdllit6srinak rendjdt a Kdzszolg6ltat6 hatdrozza meg, 6s

arr6 I az ingat lanhas znaJl t iriisban tdj dkoztatj a.

S. $ (l) A szeruezett k6zszolgiltat6st igenybe vev6k sz6mara a szabviinyos gyiijtdediny
hasarilata k6telezd.

(2) t\z tidulotoriileten a hullad6kelszdllites kilon szallitdsi szerz6ddsben rneghatdrozotl
felt6teleknek megfelel6en tortdnjlc.

(3) A veg,yes hulladdk gyiijtdsdhez alkahnazhat6 szabvdnyos gyrijtdedeny: 120 liter
tirtartalnrri gytjt6ed6ny hetente. A gltjt6eddnyt az ingatlarrhaszrdl6 kciteles megvdsfuolni.

Ezekt6l eltdr6 iiturtalmri gflj t6eddny a Kdzszo I gdltat6t6l bCrelhet6,

9. g Alkalmilag keletkez6, a 8. $ (3) bekozddsdben enged€lyezett mennyisdget rneghalad6

tobblethullad6k glmjtesdle csak a KdzszolgAltato azonosit6 jeldvel ell6tott (embl6mds)

miianyag zsd.lc haszn6lhat6, a Kdzszolg6ltatd csak az ilyen modon kihely'ezett tdbbiethulladik
elszSl litdsara krjtelezhetS. A zsak a Kcizszo I gdltatot5 I beszerezhet6.

6. A gyujt6eddnyek haszn'iluta, kczcldse, elhelyezese

I0. $ (1) A telepiildsi hultadik gyLrjtesete sz-olgAi6 gyujt6eddnyt a szolgrihat6ssal €rintett

ingatlanon beltli kell tdlolni.



(2) Az kiiteles a gyrijt<ieddnyeket a l(rizszolgaltat6 dltal megjel6ltidiipontb n, a begyiijt6st v€gz6 gdpj6rmiivel meg-kozelithet6 is iiritesrealkahnas i.

(r) A gYrijt6eddrry elhelyezese ncm akaddlyozhatja a jrimri €s gyalogos furgalmat, is nemjdrhat baleset vagy k6rokozils veszely€nek el SiddzisCvel.

(4) A hulladdk elsz6llitdsa cdd6b61 kihelyezert gyrfijt6ed€ny fedeldnek _ a kozrerUlet
szeutyezdsdnek elkertild,se drdek€ben - zArt iil*potban tett iennie. A hullad6kot a
gyujtoedinyben rigy kell elhelyezni, hogy az eddny mozgatdsakor a kornyezetdt ne
szennyezzg tov6bb6 tiritdsekor ne sz6r6djon, a g6pi iiritdst ne akadiilyozza.

helyeaek el, an:ely az edCnyben
ldv6 hul.laddkot rigy dsszepr€seltdk,
aszn6l6 a K0z.szolgdltato felhir,Asrira

t6vd tenni,

(O Tilos a gyrijt6eddnybe folydkony, mdrge
tetemet, ipitdsi-bontr{si ttirmeleket yagy
veszilyeztetheti a begyiijtdst, a g6pjannii m
vagy rn6s szemdlyek dletit, testi 6psigdt, eg6s

11. $ Az ingatl 
ektisztrintaltis:ir6l. 
ektiszt&ntartdsir6l. s

12, $ A Ktizszolgdltat6tol bdrelt gytijt6edenyek eset6ben a rendeltet6s6t6l elt6r6 haszrrdlat
miatt keietlcezett k6rt az ingatlanhasandl6 koteles megtdrfteni a kar bek6vetkeztdt6l szdmitott
30 napon behil.

7. A lombulladdk gf iijt6se, sz:illit{sa

13, $ (1) A Kdzszolgiiltat6 a lomhulladdk gyttjtdsdr6l ds elszdllitds:ir.6l 6vente egy alkalotnnial
gondoskodik.

(2) A kiizszolgdltatris kereteben a K0zszolgdltat6 kizdr6lag a lakossdgn6l , a hdztatitsokban
kdpz6dott, de a szabvAnyos gytijtoeddnyekben el nem helyezhetd nugyiur"tos lomhullad6kot
szdllitja el,

(3) A lomtalanitris keretiben lcdzteriiletre nern helyezhet6 ki:
a) dpitdsi 6s bontdsi hulladdk,
b) veszdiyes hulladdk,
c) vegyes hulladd.k,
d) elkUi0nitetten gytjtheto papir, miianyag- ds fdrnhulladdk,
e) Iiohulladdk (biol6 giai I ag lebom l o ndvdnyi erede rfi zrildhulladdk),
f) ipari, mezdgazdasdgi vagy szolg6ltat6si tevdkenys6g sordn kipz6d6tt
hullad€k.

14.S (l) A ]omhuilad6kot az ingatlanhaszndl6 a Kozszolg{ttato 6ltal hirdetrndny irtjrin,
valaniint honlapjdn elozetesen megjelcilt helyen ds iddben l:elyezheti ki.



(!) A lonrhulladekot a kOzteri.ileten 0gy ketrl elhelyezni, hogy az a jdin:ii €s gyalogos
forgaltnat ne akad6lyozzh., a szAllit6jarmii rdszdre.i6l megkdzelithet6 legye,r, a ztildterijietclet
d.s a nOv6liyzetet ne kdrositsa, ds ne jirjon balcsei l,agy kdrokozds veszdlydnek e.l6iddzesevel.

8. Elkiikj n fte ttcn p fi,i f ii tt h u lla d €lc g1 fr j f 6.te, szdllitris a

15. $ (1 ) A szeJektiv hulladdkgyftitds hulladdkgyiijt6 zsdk haszn6latival tortdnik, A mttnyag-,
papir- ds fenrhulladdk egyazon zsdkban gyrijthet6,

(2) A Kcizszolgrilrato az- elkflldnitetten gyrijtdtt hultaddkothizlwzmend gyrijtdsi rendszerben

hal.onta egy alkalomrnal biztositja.

9. A l<iizszolgilt at6 hullad dkkczel 6si kdzszolg{ltatdss a} knp cs ola tos
j ogai 6s liiitelezefts6gei

16. $ (1) A Kozszolg6ltat5 a ktizszolgAltatris teljes{tds6nek es ingatlanhaszn6.ld ahai
ig6nybevdleldnek - ig6nybevdteli szez6ddsben nem rcigzitett - feltdteleirdl, valamint az abbaa
bekrj,vetkezvtt vajtozasokr6l hirdetndny ritj6n tajdkoztatt{st nydjt, r,agy az ingatlanJrxm{l6l
kdzvetlenril irdsban drtesifi .

Q) Akozszolgaltatds k6#be taioz6 huiladdk gytijtdsdnek is sz{llit6sanak rendjdl (gyakoris6g,
ritvonal ds nap) a Krizszolg6ltat6hat|rczz.a,meg es ar:.61 azingatlanhasanS,l6taz(l) bekezdesben
meghatArozott m6don 6rtesiti. Eonek keret6ben a Krizvolgaltal6 t6jdkoztatja M
ingatlanhasand.ldt a pdcsvaradi hulladdkudvaron leadhatd hulladdkokr6l, valanrint a
hulladCkudvar mrikoddsi rendji.rtl.

(3) A K6zszolgiitati jogosult fslldvni az ingatlanhasmdJ6 figyeJrn6t M igdnybevdteli
ktitelezettsige teljesites6re. Amennyiben az ingatlanhaszn6l| a Kdzszolgdltat6 felhiv6sa
ellenire nem ktit ig€nybevdreli szefldddst, vagy a kdzszolgAltatds igdnybe vdtel6r-ol nem
nyilatkozilq aKdzszolgillat6 jogosult akdzszolgirltatdsi dij meg6llapitdsanal ingatlanonkdnt I
db I20 l-es tirol6 ed6ny hoti egyszeri flritds€t v6lelmozoi, ds az ennek megfeleld
kazszolgiitatdsi dijat az ingatlarrhasandl6kt6l kdvete.lni mindaddig, unig az ingatlantrasar6l6
ae igdoybevlleli szerz6d6st meg uern koti.

17. $ (1) A szabr{lyszenien khelyezett gyiljt6ed6r:yek tirit6se sor6n is a szAllitdsb6l ered6
szeruryez6dds eset6n a hulladek eltakaritisir6l, a teriilei szeruryezodds-mentesftdsdr6l,
vaianrint az ettedeli komyezeti Allapot helyre6llitdsir6l aKozszolgiikat6 kdteles gondoskodni.

(3) Aruennyiben a hulladCkgy{ljttj ed6nyzet a Krizszolgdltat6nak felrdhat6 okb6l bizonyitott
m6don ntegsdnil, r,agy haszril!:atatlamri rd'lik, a Kdzszolgdllat6 k<iteles anlak kijavit6sdr6l,
il I etve c',s erdj dr6J saj 4t krilts6g6 n gondo sko dni .

(a) A Kozszolgiltato jogosult megtagadni a hulladik elsziillit4sdt, ha:
a) nem a K<izszoig6ltat6 6ltal rendszeresitett gyiijt6eddnl4;en keriil dtaddsra, vagy



b) a szdllittura 6tadott gytijt6eddnyben a hulladdkot a 10.$ (4)-(5) bekezddsdben foglaltalc
rnegszeg€s6vel ltelyeztek el, ds azt aKozszolgdltat6 feihlvdsdla sem tettek iirithet6v6,
c) a gytiljtdedinyben vesz6lyes hulladdkot helyeztck el.

(5) A ltulladik elsz6llit6sAnak (4) bekezd€sben meghatdrozotl bArmely ok miatti megtagad6sa az
ingatianhasznalo kozszolgriltati{si dijfizetesi kdtelezettsdgdt nern drinti.

(6) Anrennyiben az ingatlanr6l elsz6llitott hullad€k mennyisdge rendszeresen meghaladja az
alkalnazott gyrijtoeddny befogad6k6pessdgit, a K0zszolgdltat6 jogosult az ingatlanhaszniil6t
az ed€nyzei b6vftisre felsz6litani. A feisz6litdsnak az ingatlanhaszndl6 30 naForl beliii kciteles
eleget tenru'.

(7) Az ig6nybevdteli szerz.oddsben nteghatrirozoff mennyis6get meghalad6 mdrelti,
darabszdmri, vagy a nern szabvinyos gyrijtdeddnyben, gyrljt6zsAkban kihelyizett hulladdkot a
K<izszolgriltat6 nem szillitj a el.

10. Au ingatlanhasznil6 hulladfkkezcl6si k0zszolgrilt:rtrissal kupcsolatos jogai ds
kiitelezettsdgei

18. S (l) Az ingatlan"haszn6ld kdteles a szervezett kdzszolgdltatzst e rendeletben
meghatiirozott m6don igdnybe venni.

(2) E kritelezeftsdg teljesitdse sordn az ingatianhasznil6 kdteles:
a) a telepiildsi hulladekot gyiijteni, tiiro.hri, erurek sorin nregfelel6 gondossiggal eljerni arrnak
drdekdben, hogy a hulladdk nrdsok eletdt, testi ipsegd! eg6szsdgdt ds 16 krizirzetdt ne
veszilyeztesso, a term6szetes ds €pitett k6rnyezetet ne szennyezze, a novdny- 6s dllaw*ildgot
rre kdrositsa, a lcdzrendet ds a kOzbiztonsrlgot ne zavarja,
b) a telepilldsi hulladdkot annak elszillitdsdig e rendeletben foglaltak szerint gtjteni, t6rolni,
ds a Kcizszolgdltat6 dltal meghatdlozott jaratnapon a Kdzszolg6ltat6 rBszire ataanl,
c) a begytijtdst kdvet6en kdteles a gytljt6ed€ny kozteriiletrol t6rtdn<j elsz6llit6sar.6l
gondoskodni, legkdsdbb az elsziilitilsr kcivetd nap 08.00 6rr{ig,
d) a veszdlyes hulladdkokat a telepiildsi liulladdk dsszetev6itdl elkilkinftetten, a kdrnyezet
vesz-€lyeztetdsdt kizar6 rn6don gltrjteni; a hullad6kgf iijt6 udvarokba bevin:ri, ott elhelyeini,
e) az igdnybevdteli szerz6dd.st megkdtni,
I a kdazolgriltatds iginybevdteldben bekdvetkezett vdltozfst a Kdzszolgtiltat6 riszdrc
bejelenteni,
g) a kOzszolgdltatds dfjdt megfizetni.

(3) Az az ingatlanltasznil6, akinek ingatlanan teleptildsi hulladik keletkezik, de az ingaflana
e$'idejfileg gazdilkod6 szett,ezet cdgnyilvtlntartdsban bejegyzett szdkhelyeiil, telephelyiul
vagy fioktelep{ril szolg{I, koteles a telepiildsi hullacldkAt a gazddlkod6 szenezerr:ek az
ingatlanon folytatott gazdasdgi tevdiceuysdge sonin keletkezett telepiildsi hullad6kt6l
eikiildnitellen gyiljterri ds a hulladek kozelds6rcil gondoskodni.

(4) A kdxenileten szervezetl rendezvdny sordn Iceletkezett huiladdk tarol6sarol, elsz*llitris{rdl
24 orin be.liil a renciezvdny szeruezcije koteles sajdt k0ltsdg€n

19. $ (1) Az ingatlanhaszniil6 l5 napon beltll koteles a K0zszolgdltat6naL bejelenteni, ha
ttrlajdonvriltozits, vagy egydb ok folyrdn a kdzszolgdltatris igdnybev€tel€re kdteiezetld vilik,



vagy igenybevdteli kdtelezetsdge megsziinik. Tulajdonos valtozas eset€n, a bejelentdsi
kdtelezcttsdg mindkdt (rij 6s rdgi) tulajdonost terheli.

g Az ig€nybevdteli kritelezeltsdg keletkezdse, megsztindse a K0zszolgdltat6 rdszere
igazolhat6:
a) szemdlyes bejeleutessel, ha az egltttesen jelenldvo ket fi.l egybehangz6 nyilatkozatot tesz,
az elszimol6s megldrtenik is az igenybevdtelre kotelezett ingatlanhasznril6 az igdnybevCteli
szerzdd6st megkdti, vag1.

b) az ingatlanhaszn'ilat v6ltozasiira okot ad6, a haszndlat jogcimCt igazol6 okirat
bernutat6sAval.

lt, A kbzszolgdltatis sziiueteldsc

20. $ (l) Sziineteltethet6 a kdzszolg6ltatiis ig€nybevdtele a bejelentist6l szimftott legfeljebb I
dv iddtartanua,ha az tinAll6k6nt nyilvdntartott gytl-ftdeddnnyel rendelkez6 ingatlanhasznSl6 u
ingatlant 30 napnSl hosszabb ideig nem hasznilja, ds a szUneteltetds vd.r'hato id6tarramdt -
Iegkdsdbb a sziinetelds megkezdds€t megel6zo 15. napig - a KcizszolgAltat6nak irdsbeli
nyi latkozattal b ej elenti.

(2) A bejelent6s rnegtdtel6re csak a K0zszolgiltatdval szerz6d6ses jogviszonyban 6i10, vagy
meghatalmazottja jogosult. A kdrelmet dvente keli benyirjtani. A szi,ineteltetisrc vonatkoz6
i g6nybej elentds megi sm6telheto.

(3) I-Ia az ingatlanon a sztincteltetesi id6tartam lej6rta el6tt ujbol hullad6k keletkezik, annak
tiny6t a K6zszolg6ltat6val szerzdddtt f6J, vagy meghatalmazottja k6teles legal6bb 8 nappal
kor6bban a Kdzszolg6ltat6nak bej elenteni.

21, $ (1) A szUneteltetisi kdrelemben foglaitak val6sdgtartalmit a K<izszolg:iltat6 jogosult
ellenrjrizni. A szUneteltetds jogszei'iitlerr igdnybevetele esetdn a Kdzszolgriltat6 a sztineteltet6s
kezAb idOpontjara visszamen6leg a sziineteltetdst megvonja, a kcizszolg6ltat6si dijat
p6tldlagosan kiszarnldzza, tovdbb6 jogosult kiilts€geit €rvdnyesiteni. A sziineteltetds
jogszeniseget az ingatlanhasznil6 a sztlneteltetds id6tartamdra kibocsritott ,,0" fogyasztdst
bi zonyftd k rizilz-em i i gazo I dssal igazo I hatja.

(2) Ameruryiben a szrineteltet€s feltitelei fennAllnak, de a sztineteltet€st az ingatlanhaszn6ld
ta(6s akadalyoztat{sa, \,agy irvCnyes jogcime hi6,ny{ban csalc kds6bbi id6pontban jeleni be,

az akadSlyoztat6s okrinak rnegielol6s6r,el ds az (1) bekezdds szerinti igazoldsok benyujtdsdval
kdrheti a kdzszolgdltatAs sz0neteltetdsinek r:t6lagos megdllapitf,s6t. Az utolagos sziineteltetdst
a Kdzszolg"lltat6 legfeljebb a bejelentestol visszafeld szdrrnitott egy eves idrjta-ltamra 6llapitja
meg.

12. A kOzszolgdltat{ssal tisszcliiggd szem6lyes adatok l<czeldse

22. $ (1) E rendelet alapj6.n a kozszolgdltatis igenyber,,dtelere k6teles irrgatlanhaszn6l6lo6l a

Kcizszolgdltat6 nyilvrintartrist vezrt zz azonosilAs[hoz sziiksdges adatok fe.ltrtntetdsdvel. Az
adatkezeles cdlja a kozszolgiiltatdssal 6sszcfliggoen az ingatlanhasznAlo szemdlydnek
rnegdllapiiAsahoz, a kozszolgdltatdsi dij behajtdsdhoz sziikseges es arra aikalnras adatbiizis
ldtrehoz-dsa ds miikddtetdse.



(2) Az Onkormdnyz-at a Kijzszol gdltatti r en del kez6sdre bo csdtj a:

a) a kcizszolgAl tatds el l6t6sdhoz sziiksd ges inform 6ci6kat,
b) a Kozszolgdltatd kerdse alapjan a k6zszolg6ltatdssal dsszeftiggo, a Ht-ben rdgzitett
szenrdl-ves adatokat (ingatlanhas2n616 neve, Iakcime),
c) a Krizszolgditat6 megkeresdse alapj{n, szi.iksdg csetin a dijhdtralik behajtdsa drdekiben a

behajtassal drintett ingatlanhasznril6k egy6b adatait (sziiletdsi hely, ido, valamint anyja neve).
(3) Az. Onkormduyzat az ig€nybevitelre kotelezettek szem6lyes adatait kiz6r6iag a

kcizszolgr{ltatrisi drj megfizetdse erdek6ben, a toviibbi adatokat pedig kizrir6lag a dijhdtralek
rendezdsdvel dsszeftiggo eljfrds cdlirib6l tdrtdnd felhasz-n6ldsra adhatja dt a Kcjzszolgdltat6nak
ds az adatokat a Kdzszolgdltat6 kizdr6lag ezen c6lokra haszndltratja fel.

13. A hulladdkkczel6si kiizszolgiltatrlsi dij megfizet6sdre vonatkoz6 rendelkezdsck

23. $ (1) Az ingatlanhaszniil6 a kdzszolgdltatasi dijat termdszetes szemdly ingatlanhasznal6
esetdn negyedives, nem tenldszetes szemdly ingatlanhaszn6lo eset6ri az ig6n,vbeveteli
szerzoddsben meghatduozottak szetint negyeddves, \.agy havi bont6sban, ut6lagosan kdteles
megfizetni.

(2) Ncm tagadhatja meg a kdzszolgirltatdsi dij megfizetes6t az az ingatlanhaszniilti, aki a
hulladdkgazddlkodaissal kapcsolatos kotelezettsegeit nern teljesiti, Leltdve, hogy a

Kdzszolg6ltato szii.m6ra a kdzszolg6ltat6st felaj6nlja vagy a k<izszolgriltat5s teljesftesdre
vonatkoz6 rendelkezdsre 6.ll6srlt i gazolja.

(3) Nem tagadhat6 meg a krizszolgrlltatds ddanak meghzetdse, ha a Kdzszolg6ltar6t a

k<izszolg6ltatdssal kapcsolatos krjtelezetts6gdnek refesitdsiben az idojar6s- vagy mds

elhtirftlratatlan ok akadtilyozLa 6s a Kozszolgdltat6 az akadilly elhdrul6sdt kdvet6 munkanapon
lendkiviil i gyrij tdj r{rattal p 6to Ita mul aszt6s 6t,

14, Zit6 rendelkez6sek

sz.ikild
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