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ocsird Ktizs6g k6pviselti testtilet6nek l3l20l4(xll.23.)

ii n korm 6ny zati ren delete
Hatdlyos :20 I 4- t2-23 -t6l

6csi rd Kiizs69 k6pvisel6 testiitet6ne k 13 / 2014(XII.23.) tin kormf nyzati rendelete
a telepiil6si szildrd hullad6k Osszegyiijt6s6re, elsz6llftfsira 6s {rtalmatlanitisira

szervezett kiitelez6 kiizszolgf ltatis16l sz6l6 712002./Vill.2T.iinkormf nyzati rendelete
m6dosit6srl16l

A telepiil6si szilSrd hullad6k iisszegyiijt6s6re, elszillitisira 6s 6rtalmatlanftisdra
szervezett ktitelezd kiizszolgiltatisr6l sz6l6 712002.(Vil1.27.) iinkorminyzati rendelet
m6dosftfsf 16l

6csird Kiizs6gi dnkormdnyzat K6pviseldtestiilet6nek
a 13 I 201 4. lXIl.23.l tin korm6 nyzati ren d elete

Ocsdrd Kdzsdgi Onkormiinyzat Kdpvisel6testtilete a hullad6kr6l sz6l6 2012. 6vi
CLXXXV.torv6ny 35.$-a felhatalmaz6sa alapjrln a kovetkezS rendeletet alkoda.

1.$

Ocs6rd Kdzsdgi Onkorm6nyzat K6pvisel6testtilete a telepi.il6si szil6rd hulladdk
osszegytijtds6re, elszfllit6s6ra ds ilrtalmatlanithsira szewezett krjtelezo kozszolg6ltat6sr6l
sz6l6 712002.(VIIL.27.) onkormdnyzati rendelet6nek 9.9-6t a kdvetkezrj bekezddsekkel
eg6sziti ki:

/6/ Sziineteltet6s

' Sztineteltetheto a szolgriltatAs igdnybev6tele - akdzszolg6ltat6s igdnybevdteldre egdsz
evben kdtelezett ingatlanhaszn6l6 szimtra- a bejelent6stol sz6mitoti legfeljebb 1 6v
idotartamra , ha a t6rol6ed6ny egyedi.il haszn6l6, frfsbeli kdzszolg6l tatiii sierzoddssel
rendelkezo ingatlanhasznii6 kdt naptrlri h6napn6l hosszabb ideig-az ingatlant nem
haszn6lja, ds az i.iresed6s v6rhat6 idltartamht - legkds6bb a szi.ineteltetEs megkezd6s6t
megeloz6 8 munkanappalbezlrolag - a K6zszolg6ltat6 rdsz6re irdsban adott
nyilatkozattal, faxon, levdl vagy e-mail form6j6ban - bejelenti a K<izszolg6ltat6nak.o { bejelentds megtdtel6re csak a Kozszolg|ltatoval szerzod6ses viszonyban 6116, vagy a
meghatalmazottj a j ogosult.

' Az ingatlan tov6bbi lakatlans6ga eset6n a sziineteltetdsre vonatkoz6 igdnybejelentds- g
nappal a sztineteltetds lej6rta elott - ir6sban adott nyilatkozattal, faxon, levdl vagy e-
mail formij 6ban- megismdtelhetd.

o d bejelentdsben foglaltak val6s6gtartalmit a Krizszolg 6ltat6 ellendrizni jogosult. A
sziineteltet6s jogszenitlen ig6nybevdtele esetdn akozszolghltatojogosuli a
sztineteltetdst visszavonni.

' Ha a ingatlan a sztineteltetdsi id<itartam lej6rta l6tt fjb6l lakott6 v6lik, annak tdnydt a
Kdzszolgi.Jtat6val szerzSdott f6l, vagy meghatalm azottjakoteles tegaiaUU 3 napia
korrlbban a Kdzszolgilltat6nak ir6sban adott nyilatkozittal, faxon, lJvdl vagy e-mail
formiij 6ban bej elenteni.

17 I A Kiizszolgiitato az alibbi esetekben jogosult megtagadni a hullad6k elszrillit6s6t.

' az dnkorm6nyzat rendeletdben eloirtt6l elt6ro t6rol6ed6ny kihelyezdse eset6n,



' ha a t6rol6ed6nyben a teleptil6si (kommun6lis) hullad6k kordbe nem tartoz6 anyag
keriilt elhelyezdsre ( pl. forr6 hamu, k<1-, dpitdsi tormeldk, 6llati tetem, mar6, mergezo
anyag, elektronikai hulladdk, folydkony vagy befagyott zsiraddk, gyfl6kony vagy
robban6 anyag, nagyobb terjedelmri, srilyri tfurgy), amely vesz|ryezteti a
hulladdksz6llft6ssal foglalkoz6 alkalmazott egdszs6gdt,vagy megrong6lhatja a
gytijt6berendez6st, illetve 6rtalmatlanit6sa sor6n veszllyezteti a kornyezetet.

. a hullad6k nem a szabvdnyos, z6rtt6rol6ed6nyben, illetve nem a Kozszolgiltat6t6l
viis 6ro lt j el zett zsilkban kertil kihelyez6 sre,

. a hulladdk oly m6don keriil kihelyez6,sre, hogy a t6rol6eddny mozgat6sakor a
kisz6r6d6s vesz6lye fenn6ll (nemlezirt illetve s6riilt ed6ny)

. ha a t6rol6ed6ny kortil szab6lytalanul, annak mozgat6st ds iirit6st akad6lyoz6 m6don
tribblethulladdk kertilt kihelyezdsre.

o orreffiYiben a t6rol6ed6nyek jelzdse bevezetdsre kenil - a t6rol6ed6nyek matricij6nak
hi6nya, illetve s6rtildse esetdn.

/ 8 / Y illtozhs bej elent6s
Az ingatlanhasznil6 szem6ly6ben 6s az alkalmazott t6rol6ed6ny adataiban bekovetkezett

villtozhst a Ktizszolg6ltat6nak 15 napon beltil ir6sban be kell jelenteni. A villtozfus
bejelent6sdnek elmulaszthsa eset6n a bejelentds megtdrt6nt6t kcjveto h6nap 1. napj6ig a

Kdzszolg6ltat6si dij at a kor6bb i ingatlanhas zn6l6 kdteles me gfi zetni.
2.$

E rendelet a kihirdet6se napj6t6l hatdlyos.
Kihirdetdsdrol a jegyz6 gondoskodik.
6cs6rd, 2}|,4.december 16.

Keserii Zolthn
Polg6rmester

Zhradek:
Kihirdetve 2014. december 23-en.

Dr. Gell6rtnd dr Kugler Anna jegyz6

dr. Gell6rtn6 dr. Kugler Anna
jegyz6


