Basal
, Kfüségi Önkon-nányzat Képviselö-testületének.7L�l l. C:Xll. 15.) önkornuinyzati
rendelete
Basal Ki1is.égi Önko11nánvzaf1inak a települési s7Jlárd hulladék összegvüités�r��. elJi?,áJHtására
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Basal Kö:t.scgi Önkonnányzat Képviselötestulete a helyi Önkormányzatokról st.616 1990. évi
LXV. törvény L6. § (l) bekezdéséb�n és a hulladékgaY..dálkodásról szóló 2000. évi XLIII.
törvény 23.§�ában kapott fellu\tahnazás al apj án a települési szilárd hulladék öss1..e.gyűjtését·e.
els:u'tllítá.sára és ártalmatlanítására sr,ervezett kötele1.ö helyi kö7.Szolgáltatásról sz616 8/2002.
(XIL 06.) i;z. rend eletét (továbbiu.kban: R.) az alábbiak szerint módosítja.
L§
Az R. 3. § (l} bekezdésében a „Ounn·DrAva Menti Hulladékgazdálkodási Kft." szövegrész
hatályót veszti, helyébe a ,,"Dél�Kom" Dél.·Dunántúli Kom munális Szolgáltató Kft.''
s1...övc:grész lép.
2. §
Az R. 6. § új (8) bekezdéssel egészül ki az alábbiak szerint: „(8) A tulajdonos kmel es
szerződést kötni a közs1,olgáltntóval.''
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3.§
szÖvegr�sz hatályát veszti.

4. §
Az R. 8. § (3) bekezdésének elsö mondata hatályát veszti.
5,§
Az R. 10. § (1) és (2) beke:t.dést� haüílyát veszti, helyébe a következő rendt�lkezés lép: „A
képvisclötestUlct által megállapított adott évi szemétdíjat a rendelet 1. meJléklete
tartalma1.ta
. ."
6. §
Az R. 1 l.§ (1) bekezdésnek hamm.dik mondatában n „szerződés 1. számú melléklete"
szövegrész hatá lyat veszti és helyébe a következő szt\vegrész lép: „6.§ (8) bekezdésben írt

(1)

szer1,;ődés",
(2) Az R. 11.§

(4) bekezdésnek első mondatában a „luwontn utólag" szövegrész hatáJyát
veszti és helyébe a ,,:negyedévento�' szövegrész lép.
(3) Az lt l l . § (4) bekezdésnek másodjk mondatában a ,�követő 15 napon belül�' s1.övegrész
hatáJyál veszti és helyébe a „kovetöcn. a szolgáltató által meghatározott idöpontban'1
szövegrész lép.
(4) Az R. t 1.§ (5) bekezdésnek második mondata hatályát veszti.

7. §

„szerint - az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi
Szolgáln( Baranya Me!,,ryeí lntéwte11 szövegrész hntályát veszti és helyébe n „BZerlnti
szerv<;;r,cC' szövegrész lép.
(2) Az R. 17. § (2) bekezdesben o 110gyekben hatóságként Busai Község jegyzője�� sz(�vegrész
hat.1.lyát veszti és helyébe a „Ogyekben szabálysértési hatóságként a Somogyapáti
Körjegyzőség körjegyzője" sz<Svcgrész lép.

(1) Az R. 17. § (1) bekezdésben

a

-

8.§

Az R. 18. § -ában a „20.000 Ft- ig pénz.bírsággal" szövegrész hatályát veszti és helyébe az
HS0.000.- forintig pénzbírsággal', szövegrész lép� valamint a ,,10.000 Ft-ig terjedő helyszíni
bfrságga1', szövegrész hatályát veszti és helyébe az "20.000.- forintig terjedő helyszíni
bírsággal" szövegrész lép.

1.

melléklet a Basal Községi Önkormá11Jfzat 71201 J. (XII. 15,) önkormányzati rendeletéhez
2012. január 1-től a

A rendelet kihirdetve:
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literes hulladékgyűjtő edény ürítési díja 208.· fol'int+Á.fü/i.irítés

2011. december 15-én.
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