TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
4/2013. (II. 25.) önkormányzati rendelete
a települési önkormányzat hulladékgazdálkodáshoz kapcsolódó rendeleteinek
módosításáról
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében és a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4)
bekezdésében
kapott
felhatalmazás
alapján,
a
Magyarország
helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 5. és 19.
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési
helyi közszolgáltatásról, a köztisztaság fenntartásáról és a környezet védelméről
szóló 7/2005. (II. 18.) Kt. rendelet módosítása
1. § A települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi
közszolgáltatásról, a köztisztaság fenntartásáról és a környezet védelméről szóló
7/2005. (II. 18.) Kt. rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (5) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:
„(5) Az ingatlantulajdonos 80 liter mennyiségű hulladék után fizetendő
közszolgáltatási díjra vonatkozó jogosultságát a Szolgáltató felé a Tapolcai
Közös Önkormányzati Hivatal által kiadott igazolással köteles igazolni.”
2. § A R. 18. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A hulladékkezelési közszolgáltatás az ingatlanon folytatott ipari, kereskedelmi,
szolgáltató és egyéb gazdasági tevékenység, valamint a közintézmények
működése során keletkezett hulladékra nem terjed ki.”
3. § (1) A R. 5. § (1) bekezdésében a „Hgt. 23. § g) pontja” szövegrész helyébe a
„törvényi előírások” szöveg lép.
(2) A R. 15. § (2) bekezdésében a „Polgármesteri Hivatalt” szövegrész helyébe a
„Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatalt (a továbbiakban: közös hivatal)”
szöveg lép.
(3) A R. 23. § (5) bekezdésében a „Polgármesteri Hivatal” szövegrész helyébe a
„közös hivatal” szöveg lép.
(4) A R. 23. § (6) bekezdésében a „Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és
Műszaki Irodájával” szövegrész helyébe a „közös hivatal Városfejlesztési és
Üzemeltetési Irodájának Városüzemeltetési Csoportjával” szöveg lép.
4. § (1) Hatályát veszti a R. 38. §-a.

(2) Hatályát veszti a R. 4. § (8) bekezdése és a 23. § (4) bekezdése.
(3) Hatályát veszti a R. 1. § (2) bekezdésében „a Hgt. 27. § (1) bekezdésének
biztosítása érdekében” szövegrész.
(4) Hatályát veszti a R. 2. § (3) bekezdésében „a Hgt-ben megfogalmazott
céljainak elérése érdekében” szövegrész.
(5) Hatályát veszti a R. 6. § (5) bekezdésében „a rendelet szerinti” szövegrész.
(6) Hatályát veszti a R. 7. § (7) bekezdésében „a jelen rendeletben” szövegrész.
(7) Hatályát veszti a R. 21. § (9) bekezdésében a „49/2004. (XI. 30.)” szövegrész.

2. A települési szilárd hulladékbegyűjtés és elszállítás díjáról szóló 26/2010. (XII.
20.) önkormányzati rendelet módosítása
5. § A települési szilárd hulladékbegyűjtés és elszállítás díjáról szóló 26/2010. (XII.
20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 1. §-a helyébe a következő
rendelkezés lép:
„1. § (1) Tapolca Város közigazgatási területén a települési szilárd hulladékbegyűjtés
és elszállítás céljából rendszeresített gyűjtőedények ürítéséért fizetendő
közszolgáltatási díj (a továbbiakban: közszolgáltatási díj) egyéves díjfizetési
időszakra megállapított, kéttényezős díjként kerül alkalmazásra.
(2) A közszolgáltatási díj települési szilárd hulladék esetében tartalmazza a
hulladékkezelés teljes folyamatának költségét és a nagydarabos hulladék évi
egyszeri elszállításának, ártalmatlanításának költségét is.
(3) Az adott területre érvényes ürítési gyakoriságot a jelen rendelet 3. melléklete
tartalmazza.
(4) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatási díjat a Szolgáltató részére a
teljesített közszolgáltatás alapján, számla ellenében köteles megfizetni.
(5) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a települési
szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy
számára a Szolgáltató a közszolgáltatást felajánlja, vagy a közszolgáltatás
teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állását igazolja.
(6) A közszolgáltatás ellátására vonatkozó szerződést (a továbbiakban:
közszolgáltatási szerződés) a Szolgáltatóval Tapolca Város Önkormányzata
Képviselő-testületének döntését követően a Polgármester köti meg.”
6. § Az Ör. 2. § (3) bekezdésében a „Hgt. 26. §” szövegrész helyébe a „hulladékokról
szóló 2012. évi CLXXXV. törvény” szöveg lép.

7. § Hatályát veszti az Ör. 1. számú melléklete és a 2. számú melléklete.
3. A 2012. évi szennyvízcsatorna szolgáltatás díjáról szóló 23/2011. (XII. 12.)
önkormányzati rendelet módosítása
8. § Hatályát veszti a 2012. évi szennyvízcsatorna szolgáltatás díjáról szóló 23/2011.
(XII. 12.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése és 2. §-a.
9. § Hatályát veszti a 2012. évi szennyvízcsatorna szolgáltatás díjáról szóló 23/2011.
(XII. 12.) önkormányzati rendelet 1. § (2) és (3) bekezdésében az „(1)
bekezdésben megállapított” szövegrész.
4. Záró rendelkezések
10. § Ez a rendelet 2013. március 1. napján lép hatályba, és az azt követő napon
hatályát veszti.
Tapolca, 2013. február 22.

Császár László sk.
polgármester

Ughy Jenőné sk.
jegyző

Kihirdetve: 2013. február 25.
Ughy Jenőné sk.
jegyző

