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Ujpetre Kozs6g Onkorm6nyzataKepviselo-testiilet6nek 3l2)l5.(ILl6.)onkorm fnyzatrrendelete
akoztisztas6gr6l, valamint a telepi.il6si szil6rd hullad6kkal kapcsolatos helyi kdzszolg6ltat6sr6l 6s
annak kotelezo ig6nybev6telerol szolo 1212013(.IX.15.) onkormdnyzati rendelet m6dosit6s6r6l

Uj petre Kiizs6g Onkormrin yzataK6pvisel6-testiilet6nek
3/2015.(II.l6.) iinkormrinyzati rendelete a koztisztasfgr6l, valamint a telepiil6si szikird

hullad6kkal kapcsolatos helyi kiizszolgr{ltatdsrril 6s annak kiitelez6 ig6nybev6tel6rdl sz6l6
12 I 20 13 (.1X. I 5.) ii n ko r m 6ny zati ren d ele t m 6 d o s itri s 6 16l

Ujpetre Kcizs6g Onkorm6nyzatinakK6pvisel6-testtilete a hullad6kr6l sz6l6 2012. CLXXXV.
tcirv6ny (a tov6bbiakban: Ht.) 88. $ (4) bekezddsdben kapott felhatalmazds alapjin az
Alapttirv6ny 32. cikk (1) a) pontjrlban leirt jogk<ir6vel 6lve a kcivetkez6ket rendeli el:

1.5 Al2l20l3.(IX.l5.) tinkorminyzati rendelet 7.$ (6) hely6be azalihbirendelkez6s l6p:

(6) Az ingatlanhasznill6 szem6ly6ben 6s az alkalmazott t6rol6ed6ny adataiban bekrivetkezett
vfltoz6st a kozszolg6ltatonak l5 napon beltil ir6sban be kell jelenteni. A v6ltoziis
bejelent6s6nek elmulasztdsa esetdn a bejelentes megtort6nt6t kciveto h6nap l. napj6ig a
k6zszolg6ltat6si dij at a koriibbi ingatlanhasznril6 koteles megfi zetni.

2.$.A 1212013.(IX.l5.) onkormitnyzati rendelet 11.$.-a azalthbi (4) - (6) ponttal egdsziil ki:

),

(4) Szi.ineteltetheto aszolgiitatiis igdnybev6tele - akiizszolg6ltatiis ig6nybevdtelere egdsz

6vben kcitelezett ingatlanhasznii6 szitmira- abejelentdstol sztimitott legfeljebb I 6v

idotartamra, ha a t6rol6ed6nyt egyedi.il hasznill6, ir6sbeli kozszolgiitatdsi szerzodessel
rendelkezo ingatlanhaszniio k6t napt6ri h6napn6l hosszabb ideig az ingatlant nem
haszniija, es az tiresedds vrlrhat6 idltartamirt - legk6sdbb a sztinetel6s megkezdds6t
megelozrl 8 munkanappal bezfu6lag a kiizszolg6ltat6 r6,szere ir6sban adott
nyilatkozattal, faxon, levdl vagy e-mail form6jriban - bejelenti akozszolgitltat6nak.

Az ingatlan tovrlbbi lakatlansiiga eset6n a szi.inetel6sre vonatkoz6 igenybejelentes - 8

nappal a sztineteles lejrirta el6tt - ir6sban adott nyilatkozatlal, faxon, lev6l vagy e-mail
form6j6ban - - megismdtelheto.

(5) A bejelent6s megteteldre csak a k6zszolg6ltat6val szerzoddses viszonyban 6116, vagy a
meghatalmazottjajogosult. A bejelent6sben foglaltak val6dissirg5l a k6zszolg6ltat6 jogosult
ellenorizni. A sztneteltet6s jogszertitlen ig6nybev6tele eset6n a kdzszolgiitato jogosult a
sztineteltet6 st visszavonni.

(6) Ha az ingatlan a sz[ineteltet6si id6tartam lejiirta elStt rijb6l lakottri v6lik, annak tdny6t a
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kdzszolg6ltat6val szerzodott f6l,

kor6bban a kozszolg6ltatonak ir6sban

form6j 6ban bej elenteni

http ://www.njt.hu/njtonkorm.php?njtcp:eh7eg8ed3 drOeo5dt8ee I e...

vagy meghatalmazot{1a kciteles legal6bb 3 nappal

adott nyilatkozattal faxon, lev6l vagy e-mail

3.$. A rendelet a kihirdetdst koveto nap l6p hat6lyba, 6s az azt koveto napon hatalytfi veszti.

Gaszt Arminn6
polg6rmester

Sp6nn6 Csalos Be6ta

iegyzo

A rendeletet a k6pviselo-testiilet a 2015. febru6r 9-i i.il6s6n fogadta el. Kihirdet6sre keriilt

2015. febru6r l6-in.

Sp6nn6 Csalos Be6ta

jegyzo
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