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Szellti Kiizs6g Onkorm ilnyzat K6pviseld-testiilet6nek 412014.

A rendelet hat6lva
teniletdre.

( VI.18.) szfmri rendelete

szerr6 Kiizsd g on ko rm 6 ny zaultffi::'fii:li'u',.ru".u 4 t 2014.( vr. r 8.) sz6m ri
rendelete

a telepiil6si hullad6kszdllitfsi kiizszolgSltatr[si dij lakossigi timogatisr6l

Szello Kdzsdg Onkorm6nyzatilnak K6pvisel6-testtilete - az Alaptcirvdny 32. cikk
(l) bekezd6s a) pond6ban meghat6rozott eredeti jogalkot6i hat6sk6rben,
Magyarorsz6g helyi onkorm6nyzatair6l sz6l6 2011. dvi CLXXXX. tcirvdny 42.9-
6ban meghat6rozott feladatkcirdben elj6rva- a hulladdkr6l s2616 2012. dvi
CLXXXV. tdrv6ny 88. $ (4) bekezdds a), b), d) pontj6ban kapott felhatalmaz6s
alapjiln, a teleptldsi hulladdksz6llft6si k6zszolgitltat6si dij lakoss6gi t6mogar6sr6l a
kcivetkezo rendeletet alkotia:

A rendelet hatflya
1.$

kiterjed Szello Kozs6g Onkorm6nyzathnak kozigazgatilsi

A timogatdsra jogosultak kiire
2.$

Timogatits ir6nti k6relmet..nyijthatnak be azok a szell6i lakosok, akik a
kozsdgben Szell6 Kozsdg Onkorm6nyzat K6pvisel6-testiilet6nek a telepril6si
hulladdkkal kapcsolatos kdzs zolg6ltat6sr6l sz6l6 7 12013. (XII.30.) onkorm6nyzati
rendelete 3. $ alapj6n, mint ingatlan tulajdonos a telepiildsi hullad6kkal kapcsoiatos
kdzszolg|ltat6s ig6nybev6tel6re kcitelezett.

A tfmogatdsra val6 jogosultsfg felt6telei
3.S

1. Az cinkorminyzat tdmogat6st nyujt azon ig6nyl6knek, aki :

a. mint ingatlan tulajdonos a teleptildsi hullad6kkal kapcsolatos
kozszolg6ltatds igdnybevdteldre kcjtelezett,

b. a teleptil6si hulladdkkal kapcsolatos kdzszolgdltat6st igdnybe veszi, ds
kozszolgitltatdsi dij fizetdsi kdtelezettsdg, mint ingatlan tulajdonost
terheli,

c. klztartozfrsa igazolt m6don nincs,
d. Szell6 Kcizsdg Onkormrinyzat Kdpviselo-testtilet6nek a telepiildsi

hulladdkkal kapcsolatos kdzszolgilltatSsr6l sz6l6 7/2013. 6if.:0.;
dnkorm6nyzati rendelete 6s a kozszolg6ltat6i szerzcid6s aiapj6n ;
ki,zszolgdltat6 fel6 tartoz|sa igazolt m6don nem 6ll fenn.

2. A t6mogat6s ir6nti kdrelmet az Erzslbeti Kcizos Onkorm6nyzati Hivatal
Jegyzojdnek, jelen rendelet l. sz6mri fliggel6k6t kepez1 kdrelem



formanyomtatv6nyon lehet benyfj tan t, 2. szfumi fliggel6kben meghat 6r ozott
dokumentumok csatol6s6val, minden 6v okt6ber 15. napj6t6l november 30.
napj 6ig. A hat6rid6 elmulas zthsaj ogveszt6, hi6nyp6tl6sra nincs lehetosdg.

A timogatSsi k6relem elbiril6sa
4.$

I . A k6relem elbir6l6sa a jegyzl hat6skor6b e tartozk,
2. A jegyzl abeerkez6 k6relmekr6l december 15.-napj6ig koteleshatdrozathval

donteni.
3. A dcintds v6grehajt6s6r6l a jegyzd december 3 1. napj6ig gondoskodik.
4. A k6relmezolk dvente, hiztarthsonk6nt, csak egy alkalommal r6szesitheto/k

t6mogat6sban.

A tfmogatis m6rt6ke
s.$

A t6mogat6s m6rt6ke 7 500 Ft dvente egyszer adhat6, vissza nem t6ritend6
t6mosat6s.

ZAP(O RENDELKEZESEK
6.$

Ez a rendelet2}l4.jrilius 1. napj5n 16p hat6lyba.

Wesz J6zsefnd

Polg6rmester

Dr. T6th Sdndor

Jegyz6

A rendelet az SZMSZ-ben meghat6rozott m6don,20t4. jrinius 18. napj6n 14.00

6rakor lett kihirdetve.

Dr. T6th SSndor


