Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testületének
9/2014.(IX.11.) számú önkormányzati rendelete

a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelez
igénybevételér l szóló
33/2011.(XII.13.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról

Harkány Város Önkormányzatának Képvisel -testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. (1) bekezdés 19. pontjában, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, 33. cikk (1) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva, valamint a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. §-a
alapján a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak
kötelez igénybevételér l szóló 33/2011.(XII.13.) számú önkormányzati rendelete (a
továbbiakban: Ör.) módosítására a következ rendeletet alkotja:
1.§.
Az Ör. 3 §. (7) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
“3.§.
(7) Szüneteltethet a szolgáltatás igénybevétele a közszolgáltatás igénybevételére egész évben
kötelezett ingatlanhasználó számára a bejelentést l számított legfeljebb 1 év id tartamra,
ha a tárolóedényt egyedül használó, írásbeli közszolgáltatási szerz déssel rendelkez
ingatlantulajdonos két naptári hónapnál hosszabb ideig Harkány közigazgatási területén
kívül tartózkodik és távollétének várható id tartamát el zetesen (a közszolgáltató
ügyfélszolgálatán írásban leadott nyilatkozattal, faxon, illetve levél formában) bejelenti a
közszolgáltatónak.
A bejelentés megtételére csak a közszolgáltatóval szerz déses jogviszonyban álló, illetve
a meghatalmazottja jogosult. A szünetelésre vonatkozó igénybejelentés megismételhet .
A bejelentést az ingatlan tulajdonos köteles közüzemi számlával vagy a közüzemi
mér órákról – a szüneteltetés kezdetekor és befejeztekor- készített dátumos fényképpel a
szüneteltetés befejez
napjától számított 15 napon belül a közszolgáltató
ügyfélszolgálatán írásban leadott nyilatkozattal, faxon, illetve levél formában utólag
alátámasztani. Ennek hiányában a közszolgáltató jogosult a kérelmezett szüneteltetés
id tartamára utólag számlát kiállítani.
A bejelentésben foglaltak valóságtartalmát a közszolgáltató ellen rizni jogosult.
Amennyiben az ellen rzés során megállapítható, hogy az ingatlant használták a

szüneteltetés id tartama alatt, úgy Közszolgáltató jogosult a szüneteltetés teljes
id tartamára a számlázást újra indítani.
Ha az ingatlant a szüneteltetési id tartam lejárta el tt használják, annak tényét a
Közszolgáltatóval szerz dött fél, vagy meghatalmazottja köteles legalább 3 nappal
korábban a Közszolgáltatónak bejelenteni.”
2. §.
Az Ör. 5 §. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
“5. §.
(1) A hulladékszállítási közszolgáltatás igénybe vétele április 01. napjától szeptember 30.
napjáig heti 2 alkalommal kötelez az állandóan lakott ingatlanokkal rendelkez
városrészben (I. övezet) a 110-120, valamint a 80 literes szabvány edénnyel rendelkez
háztartások esetében, valamint az 1. számú mellékletben megjelölt társas-üdül knél (III.
övezet), továbbá heti 2 alkalommal az I. övezetben nem állandóan lakott ingatlan
használói számára (I/A). Az üdül ingatlanokkal rendelkez “víkendtelepen” (II. övezet) a
közszolgáltató által biztosított jelzett zsákok összegy jtése heti 1 alkalommal történik
április 01. napjától szeptember 30. napjáig. A II. övezetben állandó lakóhellyel
rendelkez
ingatlantulajdonosok részére a hulladékszállítás az I. övezetben
meghatározottak szerint történik.
Október 01. és március 31. között a hulladékszállítás igénybevétele heti 1 alkalommal
kötelez az állandóan lakott ingatlanokkal rendelkez városrészben (I. övezet) a 110-120,
valamint a 80 literes szabvány edénnyel rendelkez háztartások esetében, valamint az
üdül ingatlanokkal rendelkez “víkendtelepen” (II. övezet) állandó bejelentett lakással
rendelkez k szabvány edényének esetében.”
3. §.
Az Ör. 5 §. (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
“5. §.

(5) A választható szabványos tárolóedények felsorolását a 2. számú melléklet tartalmazza.
A III. számú övezetben a közösen használt edények számát, és az I/A. besorolás szerinti
ingatlanok használói által használt tárolóedényeket úgy kell megválasztani, hogy
lakrészenként legalább 50 liter tárolókapacitás álljon rendelkezésre.”

4.§.
Az Ör. az alábbi 13/A. §-sal egészül ki:

“13/A. §.
Díjkedvezmények
(1) Az Önkormányzat a 2014. év
rezsicsökkentett összeg

IV. negyedévét l átvállalja a már központilag

10 %-át a harkányi állandó lakosok esetében,
50 %-át a 65 év feletti egyedülálló, vagy szintén 65 év feletti házastársával él állandó
harkányi lakosok esetében,
100 %-át a 75 év feletti egyedülálló állandó harkányi lakosok estében.
(2) A fenti jogosultsági feltételeknek megfelel harkányi állandó lakosok esetében szükséges,
hogy személyesen jelentkezzenek a Harkányi Közös Önkormányzati Hivatalban
adategyeztetés céljából. Az így kialakult adatlistát az Önkormányzat 2014. november 15.
napjáig továbbítja a közszolgáltatónak. Az esetleges változásokról – 2015. január 1. napjától –
a számlázást megel
hónap utolsó. napjáig tájékoztatja a közszolgáltatót.

5.§.
Záró rendelkezés

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
(1) A rendelet 13/A. §.-nak tartalmáról az Önkormányzat A/5 méret tájékoztató levelet
készít. A lakosság teljes kör tájékoztatása érdekében kötelezi a Közszolgáltatót, hogy a III.
negyedévre vonatkozó – szeptember hónapban postázásra kerül - számla mellé csomagolja
ezen tájékoztató levelet.
A fenti rendeletet Harkány Város Önkormányzata a 2014. szeptember 11. napján tartott.
Képvisel -testületi ülésén fogadta el.
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