
PA1vARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÓ- TESTÜLETÉNEK
1/2016. (ILlO.) önkormányzati rendelete

a helyi hulladékgazdálkodás ról és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyviz
kezelésének kötelező közszolgáltatásáról szóló

4/2015.( IV.OI.) önkormányzati rendelet módosításáról

Patvare Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CDOOaX. törvény 13. § (1) bekezdésében, a hulladékról szóló 2012. évi
CLXXXV törvény (Ht) 35.§ (1) bekezdés a)-g) pontj aiban, 88. § (4) bekezdésében és a
vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. Törvény (vgtv.) 45. § (6) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, figyelemmel a 64/2008. (III.28.) Korm. rendeletre, a 317/2013. (VIII.28.)
Korm. rendeletre a 455/2013. (XI.29.) Korm. rendeletre, valamint a 385/2014. (XII.31.) Korm.
rendeletre, a helyi hulladékgazdálkodásról és a nem közmúvel összegyűjtött háztartási szennyvíz
kezelésének kötelező közszolgáltatásáról szóló 4/2015.( IV.01.) önkormányzati rendelet
módosítására (továbbiakban: Ör.) az alábbi rendeletet alkotja:

1.§

Az Ör. 11.§ (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

,,(5) A (3)-(4) bekezdésben nem szabályozott egyéb esetekben a természetes személy
ingadantulajdonos az általa elkülönítetten gyűjtött hulladékait hulladékgyűjtő udvarba, szállithatja
és ott a jogosultnak átadhatja, vagy a hulladékgyűjtő szigeteken található gyűjtőedényben
elhelyezheti, ha a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat megfizette."

2. §

Az Ör. 13.§ (5) és (7) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

,,(5) A szüneteltetési kérelmet a közszolgáltató csak abban az esetben jogosult elfogadní, ha a
kérelmezőnek a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjhátraléka nincs."

,,(7) A szüneteltetés jogszetÚden igénybevétele esetén a köz szolgáltató jogosult a szüneteltetést a
jogszetÚden igénybevétel időpontjától kezdődően visszamenőleg megvonní, és intézkední a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj kamattal növelt pódólagos kiszámlázása érdekében,
továbbá az ezzel kapcsolatban esedegesen felmerült kárát érvényesíteni."

3. §

Az Ör. 14.§-a az alábbiak szerint módosul:

,,14.§
A köz szolgáltatás igénybevételéért az ingadan használója a Ht. 32/ A. § (2) bekezdése szerint
létrehozott szervezet részére a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításáért felelős
miniszter által meghatározott köz szolgáltatási díjat köteles fizetni. A köz szolgáltató részére a
köz szolgáltatási szerződésben rögzített feladataiért a Koordináló szerv fizet szolgáltatási díjat."



4.§

Az Ör. 15.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

,,15.§
(1) Az ingatlanhasználó a teljesített közszolgáltatás alapján számított közszolgáltatási díjat havonta
utólag köteles megfizetni a hónap utolsó napján kiállított számla alapján, a számla kézhezvételétől
számított 15 napon belül. "

5.§

(1) E rendelet a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet 2. § és 3. §-a 2016. április l-jén lép hatály ba.
(3) E rendelet a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.
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