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l1}lZ{} l ír. (Vt . 2{).) tirrkorrnánvzilti rciltle lcte

il lr clvi tr u I liltlókgirzdrilkoelirsi ktizsztllgír ltatírsríll

sz l 4l20l4.(tlt. 26.) iinkormányzati rentlelet nrótlosításáról

Rém K<izségi Önkormányzat Képvisel -testiilete a hulladékról szóló 20|2. évi CLXXXV. tcirvény 88. (4)

bekezclés a) és c) pontjában megliatározott felhataltnazás alapján, az Alaptorvény 32. cikk (1) bekezclés a)

pondábati, Magyarországhelyí orrkonnárryzatairól szóló 201l. évi CLXXXX. torvény l3. (l) bekezclés

19. pondábal1, a hulladékról szóló 20IZ. évi CLXXXV. torvény 35. 
"S 

(1) bekezclés c)-cl) pontjában
meghatározott feladatk<jróben eljárva, Ktv, 48. (3) kornyezetvódelmi igazgatási szerv, a k vetkez ket
rendeli el:

1.

Rém Kozségi Önkorm ányzat Képvisel -testtiletének a helyi hulladókgazdálkodási kózszo|gáltatásról szóló
412014. (III.26.) nkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) a kovetkez 4lA -sal egésztil ki:

,,4lA. Az cinkormányzat egytittmtíkodik a Ht. 32lA. (1) bekezdésben meghatározott feladatokra
Koordináló szervként kijelolt NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló,. és Vagyonkezel
Zártkóruen Mtíkod Részvénlársasággal (a továbbiakban: Koordináló szerv). Az Onkormányzat jelen
rendeleti szabáiyozással is el segíti az Országos Hulladékgazdálkoclási K zszolgáltatási Tervben foglaltak
végrehajtását."

2.

A Rendelet 19. (1), (2) és (3) bekezdése helyébe a ktivetkez szovegrész lép:

,,(|) Az ingatlanhasznál a teljesített kózszo|gáltatás alapján számított kózszolgáltatási díjat utólagosan, a
Koordináló szerv által negyedévente utólag kiállított és megktildritt számla alapján koteles megfizetni a
koordináló szerv r észére.
(2) 

^ 
kozszolgáltatási díjat tartalmaz számla adataival és osszegével kapcsolatban az ingatlanlrasználó a

Koordináló szervnél írásban kifogást emelhet. A kifogásnak a számla kiegyenlítésére vonatkozó
k telezettség teljesítósére halasztó hatálya nincs. A kifogásra, annak kézhezvételét l számított tizenot napon
beliil a Koordináló szerv vá|aszát megktildi.
(3) A Koordináló szerv akozszolgáltatási díjakravonatkoz számlákata6912016. (III.31.) Korm. rendelet
20. (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatás alapján állítja ki.
A ktizszolgáltató hiányos vagy késedelmes adatszolgáltatása esetén a Koordináló szerv a neln megfeleltí
adatszolgáltatással érintett ingatlanhasználó tekintetében a Koordináló szerv által legutóbb kiszámlázott
kozszolgáltatási díjról állít ki számlát. Az ezze| osszefiiggésben keletkez díjkorrekció esetén minden
helytállási kotelezettség a kózszolgáltatót terheli. Az igy keletkezcj k zszolgáltatási díjkiilonbozet pozitiv
mérlegét a Koordináló szerv akózszolgáltatónak fizetend esedékes szolgáltatási díjba beszámída,
A kozszolgáltató hiányos vagy helyelen adatszolgáltatásából ered , a Koordináló szerv által nem megfelel
adattartalommal kiállított számlákkal kapcsolatos valamennyi ktjvetkezményért a ktizszolgáltatót terheli
felel sség,

A Koordináló szerv a 69120|6. (III. 31.) Korm. rendelet 20. (1) bekezdés szerinti aclatszolgáltatásból
kiindulva rnegállapítj a azon ingatlarrok korét, amelyre nincs kozszolgáltatási díjfizetés rneghatározva az
adatszolgáltatásban, ugyanakkor véleltnezhetcí, hogy az ingatlannal osszefiiggésben teljesítés tortént. A
Koordináló szerv e korben jogosult ingyenesen adatot kórni az illetékes hatóságtól a 6912016. (III. 3l.)



Ktirttt, rtl tdclct Ji) ,s 1l) lrckuzttós :lzurittIi adirlsztligllititrltsh(ll ililitlv:li, inrjatllrttrik ú.s szLlksj;:r.:s ittiatltili
rnegii l l apítása órclekében.
r\ f'entiek szeritrl rcigzített irlgatlantlk lrclatait a l(tlorclirriiló szerv nregkúlcli a ktizszolgáltat(lnak. ós t'ellrív,ja a

közszolgáltatót, hogy a rnegküldött ingatlanokon végzett szolgáltatírsárrrak rnegtL,lelően ltorrigálja a (l9l20I6.
(ttI.3l.) í(orrrr. renclelet 20. *S 1l) bekezdés szerinti aclatszolgáltatást lcgkésőbb az ér-tesítés kézhezr,ételét
kör.ető 8 trapotr belül.
Ezetr komekciót követőerr - a közszolgirltató eltérő aclatszolgáltatása lriirnyábarr - a Koclrclir-rírlti szerv a

kiizszo l gál tatási d íj at az ingatl arrtul aj do rrosn ak számlázza ki.
A Koordináló szerv a kiszárnlázott és az ingatlanhasznáIő által határidőrt belül ki nefil íizetett
közszolgáltatási díj behajtása érdekében intézkedik. (' "

3.
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