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SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
22/2015. (X.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
a települési hulladékról és a hozzá kapcsolódó közszolgáltatásról
szóló 6/2013. (III. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról
Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontja, és a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. §-ában kapott felhatalmazás
alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 19.
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az Ör. 8/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„ A KÖZSZOLGÁLTATÁS SZÜNETELTETÉSÉNEK SZABÁLYAI
8/A. §
(1) Mentesül a közszolgáltatási díj időarányos részének megtérítése alól az az
ingatlanhasználó, aki
a) az ingatlanát tárgyévben illetve a tárgyévet követő évben megszakítás nélkül legalább
3 hónap időtartamban nem használja,
b) a gyűjtőedényzet azonosító matricáját a közszolgáltató részére átadja,
c) az ingatlan használaton-kívüliségét a közszolgáltató üzletszabályzatában részletesen
szabályozott módon ellenőrzött „nullás” vízfogyasztással (egyedi óra hiányában
elektromos energiafogyasztással) igazolja, és
d) hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjhátraléka a bejelentés benyújtásának
időpontjában nincs.
(2) Az ingatlant használaton kívülinek („nullás” fogyasztásnak) kell tekinteni akkor is, ha az
ingatlan karbantartási és tisztántartási feladatok ellátása miatt, a mérőóra kezdő és záró
óraállása között legfeljebb 1 m3 vízfogyasztás, vagy maximum 20 kWh fogyasztás
keletkezett.
A „nullás” fogyasztást minden esetben mérőóra-állással kell igazolni. A szüneteltetés kezdő
óraállását legkésőbb a szüneteltetés első napját megelőző napig, hiteles fényképpel (a fénykép
hitelesítése történhet az aznapi újsággal) vagy az aktuális közműszolgáltató (víz, áram)
igazolásával kell bejelenteni. A szüneteltetés záró óraállását a szüneteltetés utolsó napjától
számított 5 munkanapon belül kell bejelenteni hiteles fényképpel (a fénykép hitelesítése
történhet az aznapi újsággal) vagy az aktuális közműszolgáltató (víz, áram) igazolásával.
(3) Az ingatlan használója köteles az ingatlan használaton kívüliségének kezdetét azt legalább
15 nappal megelőzően a közszolgáltató felé írásban bejelenteni. Az írásbeli bejelentése csak
teljes naptári hónapokra szólhat. A közszolgáltató a bejelentés befogadásáról köteles írásban
igazolást adni az ingatlanhasználó részére.
(4) A közszolgáltató köteles az üzletszabályzatában kidolgozni és a honlapján bárki számára
hozzáférhetővé tenni a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó
jogszabályi előírásoknak megfelelő, az ingatlanhasználó által végrehajtható szabályozást,
mely alapján a közszolgáltató ellenőrzi a (3) bekezdés alapján bejelentett ingatlan használaton
kívüliségét.”
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Záró rendelkezés
2. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Kónyáné dr. Zsarnovszky Judit sk.
jegyző
(A rendelet kihirdetésének napja: 2015.október 30.)

Dr. Lengyel Róbert sk.
polgármester

