Boconád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2016 (VIII. 30.) önkormányzati rendelete
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról és igénybevételéről szóló 5/2015. (II.
23.) rendelet módosításáról
Boconád Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV.
törvény 88. § (4) bekezdésében, valamint ugyanezen törvény 35. §-ban kapott felhatalmazás
alapján, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli
el:
1.§ A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról és igénybevételéről szóló 5/2015. (II.
23.) rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. §-a az alábbi (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Jelen rendeletben használt fogalmak tekintetében elsődlegesen a hulladékról szóló 2012.
évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) és a végrehajtására kiadott jogszabályok
alkalmazandók.”
2.§ A Rendelet 4. § (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„Boconád Község Önkormányzata jelen rendeletben foglalt hulladékgazdálkodási tevékenység
(a települési hulladék rendszeres gyűjtése, elszállítása, ártalmatlanítása és kezelése) ellátásáról
a REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás tagjaként, annak keretén belül a
REGIO-KOM Térségi Hulladékszállítási Szolgáltató Nonprofit Kft (székhelye: 5100
Jászberény, Lehel vezér tér 18.) (a továbbiakban: közszolgáltató) útján gondoskodik.”
3.§ A Rendelet 16. §- a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
16.§ (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlanhasználó a
Koordináló szerv részére közszolgáltatási díjat köteles fizetni.
(2) Az ingatlanhasználónak nem kell közszolgáltatási díjat fizetni azokra a hónapokra, amelyek
során a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettsége a 18. §-ban foglaltak alapján
szünetel.
(3) A fizetendő közszolgáltatási díjat a Koordináló szerv által kiállított számla kézhezvételét
követően, a számlában feltüntetett fizetési határidőig kell kiegyenlíteni.
(4) Az ingatlanhasználó az adataiban bekövetkező változásokat a Koordináló szervnek 15
napon belül köteles bejelenteni.”
4.§ Hatályát vesztei a Rendelet 11.§ (4) bekezdése, 12.§-a, 14. § (6) – (7) bekezdése, 17.§-a,
19. §-a.
5.§ E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
Kelt: Boconád, 2016. augusztus 29.
Kis István
polgármester

Vargáné Tóth Márta jegyző nevében és megbízásából
dr. Holló Ágnes aljegyző
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Záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Kelt: Boconád, 2016. augusztus 30.
Vargáné Tóth Márta jegyző nevében és megbízásából
dr. Holló Ágnes aljegyző

2

