
Somogyaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

10/2013.(XI.29.) önkormányzati rendelete 

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelésről, a helyi közszolgáltatás 
kötelező igénybevételéről szóló 8/2004.(IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Somogyaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012.évi 
CLXXXV. törvény 88. § ( 4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (!) bekezdés 19. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

Somogyaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a települési szilárd hulladékkal 
kapcsolatos hulladékkezelésről, a helyi közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 
8/2004.(IV.30.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 11. § (!) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép: 

„ (! ) A szervezett köztisztasági szolgáltatás igénybevételével az ingatlantulajdonos és a 
közszolgáltató között szerződéses jogviszony jön létre. A jogviszonyt a közszolgáltatás 
igénybevételének ténye hozza létre." 

2.§ 

A Rendelet 11. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki: 

„(4) A közszolgáltató a közszolgáltatás igénybevétele és a közszolgáltatási díj behajtása 
érdekében jogosult kezelni az ingatlantulajdonos nevét, lakcímét, születési helyét és idejét, anyja 
.nevét." 

3.§ 

A Rendelet 11. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki: 

„(5) Szüneteltethető a közszolgáltatás igénybevétele azokon az ingatlanokon, amelyeken 
folyamatosan legalább 60 napig senki sem tartózkodik és emiatt hulladék sem keletkezik. A 
szüneteltetésre vonatkozó igényt az ingatlantulajdonos írásban köteles bejelenteni a 
közszolgáltatónak, a szünetelés kívánt kezdő időpontja előtt, legalább 30 nappal megelőzően és a 
közüzemi számlákkal utólag igazolni a szüneteltetés tényét. H a  a szünetelés feltételeiben 
változás következik be, . az ingatlantulajdonos ezt írásban, haladéktalanul köteles a 
közszolgáltatónak bejelenteni. A szünetelés idejére már kiszámlázott ürítési díjat a 
közszolgáltató a közüzemi számlákkal való igazolás benyújtását követően, utólag üja jóvá." 
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4.§ 

A Rendelet 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„16. § (1) A közszolgáltatási díjat az ingatlantulajdonos fizeti. 

(2) A közszolgáltatási díjat az ingatlantulajdonos a közszolgáltató által megküldött számla 
alapján, negyedévente köteles megfizetni. 

(3) Késedelmes díjfizetés esetében a közszolgál!ató a késedelmi kamat felszámítására jogosult." 

5.§ 

Ez a rendelet 2014. január 1. napján lép hatályba. 

Somogyaracs, 2013. november 28. 

1 ' '  ' 

'
.L • S�x,&,yc.., \L,,.,rt,; 2'..ovf.J 

Traxlerné Suszter Margit 
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A rendelet hirdető táblára kifüggesztve: 2013. november 29. 
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Tulok Mónika 
jegyző 
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