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Szigetv6r V6ros Onkormrinyzat K6pvisel6-testiil et|nek 20/2017 . (IX.28.) 6nkorm6nyzati
rendelete
Hat6lyos:20 I 7-09..-29 -tbl
Szigetvar V6ros Onkormrinyzat K6pvisel6-testiil et6nek 2012017 . (IX.28.) 6nkorm6nyzati
rendelete
a teleptil6si szilard hullad6k kezel6s6vel kapcsolatos kdzszolg6ltatdsr6l 6s annak k6telezS
ig6nybevdtel616l sz6l6 23/2012. (III.28.) dnkormiinyzati rendelet6nek m6dositdsri,r6l

Szigetvrir V6ros Onkorm6nyzatdnak Kepviseld+estiilete a hullad6kr6l sz6l6 2012. 6vi
CLXXXV. t<irv6ny 35. $-6ban kapott felhatalmaz6s alapj6n, a Magyarorsz6g helyi
iinkorm6nyzatair6l sz6l6 201 1. 6vi CLXXXX. tdrvdny 13. $ (1) bekezd6s 19. pontj6ban
meghatdrozott feladatkdr6ben elj6rva a telepiil6si szikird hullad6k kezel6sdvel kapcsolatos
kdzszolgiltatisr6l 6s annak k6telez6 ig6nybev6tel6r<il szol6 2312012. (III.28.) 6nkormdnyzati
rendelet6t az al6bbiak szerint m6dositja:

r.$

Szigetvar V6ros 6nkormrLnyzata K6pvisel6-testi.ilet6nek a telepil6si szil6rd hulladdk
kezel6s6vel kapcsolatos k6zszolgriltatrlsr6l 6s annak k6telez6 ig6nybev6tel6r<il sz6l6 23/2012.
(111.28.) 6nkorm6nyzati rendelet6nek (a tov6bbiakban: Alaprendele| 5. $ (3) bekezdese az
allbbi sz6vegr6sszel egesztil ki:

A 60 literes gyiijt6ed6nyt csak a lak6ingatlant egyedi.il 6s 6letvitelszenien haszn6l6
term6szetes szem6ly v6laszthatja. Ezen jogosultsagot a term6szetes szern6ly
ingatlantulajdonos csak abban az esetben veheti ig6nybe, ha annak t6ny6t, hogy az ingatlant
egyediil 6s 6letvitelszeriien haszniija, a telepiil6si dnkorm6nyzat riltal kiadott igazokis ritjdn a
Kdzszol gfl tat6 r6sz6re bizonltja.

2.S

Az Alaprendelet 17. $ (2) bekezd6se hely6be az al6bbi rendelkezds l6p:

(2) A Koordin6l6 szervet megillet6 dijh6tral6k mag6ban foglalja a t6ket, az MZal
6sszefiigg6sben meg6llapitott k6sedelmi kamatot, valamint a behajt6s egy6b k6lts6g6t.

3.S

Az Alaprendelet 17. $ (3) bekezd6se hely6be az ali.bbi rendelkez6s l6p:

(3) A krizszolgriltatds igenybev6tel66n az ingatlantulajdonost terhel6 dijhetml6k6rt
egyetemleges feleloss6ge van :

a) a k6z6s tulajdonban 6116 ingatlan eset6ben az egy h6ztartrisban 6letvitelszenien 616

tulajdonosoknak,

b) a kdz6s haszn6latban 6116 ingatlan eset6ben az 6letvitelszenien haszn6l6knak,
birtokosoknak.

4.S



Hatiiyflt veszti az Alaprendelet I 7. $ (4) bekezd6se.

s.$

Az Alaprendelet 19. $ 7. pontja hely6be az alibbi rendelkez6s l6p:

7. Artalmatlanit6s: a hulladdkr6l sz6l6 2012.6vi CLXXXV. tiirv6ny (a tov6bbiakban: Htv.) 2.
g (1) bekezd6s 2. pontja szerinti fogalom meghat6roz6s.

6.S

Az Alaprendelet 19. $ 8. pontja hely6be az al6bbi rendelkezes l6p:

8. Kezeles: aHty. 2. $ (1) bekezdes 36. pont szerinti fogalom meghatr{.roz6s.

7.S

Az Alaprendelet 19. $ 13. pontja hely6be az al6bbi rendelkez6s l6p:

13. Ingatlantulajdonos: az ingatlan tulajdonosa, birtokosa, haszn6l6ja, vagyonkezel6je, a

t6rsashaz 6s a tulajdonosi kdz6ss6g.

8.$

Az Alaprendelet 19. $ 14. pontja hely6be az al6bbi rendelkezes lep:

14. Gazdrllkod6 szewezet'. a polgtiri perrendtart6sr6l szol6 t6rvenyben meghatarozott
gazd6lkod6 szentezet, kiv6ve a k6zfeladat ell6tis6ra l6trehozott k6lts6gvet6si szerv.

e.s

E rendelet a kihirdetds6t kiivetti napon l6p hatilyba.

SzigetvriLr, 2017. szeptember 28.

Dr. Vass P6ter

polgiiLrmester

Csdklin6 dr. Valler M6ria

jegyzb

A 20/2017 . (1X.28.) dnkorminyzati
rendeletet 2017. szeptember 28. napj6,n

kihirdetern.

Cs6klin6 dr. Valler Mriria

jegyz6


