Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2013. (II.20.) számú rendelete
a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező
igénybevételéről szóló 33/2011.(XII.13.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Harkány Város Önkormányzata a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tv. (a továbbiakban:
Hgt.) felhatalmazása alapján a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és
annak kötelező igénybevételéről szóló 33/2011.(XII.13.) számú önkormányzati rendelet (a
továbbiakban:Ör) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1.§.
Az Ör. 3. §./7/ bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„
Szüneteltethető a szolgáltatás igénybevétele az ingatlantulajdonos számára a bejelentéstől
számított legfeljebb 1 év időtartamra, ha a tárolóedényt egyedül használó, írásbeli
közszolgáltatási szerződéssel rendelkező ingatlantulajdonos két naptári hónapnál hosszabb ideig
Harkány közigazgatási területén kívül tartózkodik és távollétének várható időtartamát előzetesen
(a közszolgáltató ügyfélszolgálatán írásban leadott nyilatkozattal, faxon, illetve levél formában)
bejelenti a közszolgáltatónak.
A bejelentés megtételére csak a közszolgáltatóval szerződéses jogviszonyban álló, illetve a
meghatalmazottja jogosult. A szünetelésre vonatkozó igénybejelentés megismételhető.
A bejelentést az ingatlan tulajdonos köteles közüzemi számlával vagy a közüzemi mérőórákról –
a szüneteltetés kezdetekor és befejeztekor- készített dátumos fényképpel a szüneteltetés befejező
napjától számított 15 napon belül a közszolgáltató ügyfélszolgálatán írásban leadott
nyilatkozattal, faxon, illetve levél formában utólag alátámasztani. Ennek hiányában a
közszolgáltató jogosult a kérelmezett szüneteltetés időtartamára utólag számlát kiállítani.
A bejelentésben foglaltak valóságtartalmát a közszolgáltató ellenőrizni jogosult. Amennyiben az
ellenőrzés során megállapítható, hogy az ingatlant használták a szüneteltetés időtartama alatt, úgy
Közszolgáltató jogosult a szüneteltetés teljes időtartamára a számlázást újra indítani.
Ha az ingatlant a szüneteltetési időtartam lejárta előtt használják, annak tényét a
Közszolgáltatóval szerződött fél, vagy meghatalmazottja köteles legalább 3 nappal korábban a
Közszolgáltatónak bejelenteni.”
Záró rendelkezések
2.§.
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és hatályba lépését követő napon hatályát
veszti.

A fenti rendeletet Harkány Város Önkormányzata a 2013. február 14-i Képviselő-testületi ülésén
fogadta el.
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