Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
16/2013. (IV. 29.) önkormányzati rendelete
a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi
közszolgáltatásról, a köztisztaság fenntartásáról és a környezet védelméről szóló
7/2005 (II. 18.) Kt. rendelet 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 (a továbbiakban: Rendelet) a következő 7/A. §-al egészül
ki:
„7/A. § (1) 4 és annál több lakásos társasházak esetében a társasházi
ingatlantulajdonosok által megbízott személy – közös képviselő – köteles
nyilatkozni a Szolgáltató felé a társasház összes igényelt űrmértékéhez
szükséges gyűjtőedények darabszámáról és űrmértékéről.
(2)

A nyilatkozathoz csatolni kell a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal által a
80 literes gyűjtőedényt igénylők számára kiadott igazolásokat a jogosultságról.
A nyilatkozatot a Rendelet 1. melléklete tartalmazza.”
2. §

A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
3. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba, és a hatálybalépést
követő napon hatályát veszti.
Tapolca, 2013. április 26.

Császár László sk.
polgármester

Ughy Jenőné sk.
jegyző

Kihirdetve: 2013. április 29.
Ughy Jenőné sk.
jegyző

1. melléklet a 16/2013. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

NYILATKOZAT
társasházi ingatlanok 80 literes gyűjtőedény igényléséhez

Alulírott

…………………………………………………(név)………………………………

…………………………………………………….………….(cím) szám alatti lakos, mint a
Tapolca, ……………………………………………(utca) …………(házszám) társasházi
ingatlan *megbízottja / közös képviselője nyilatkozom, hogy a Tapolca, ……….. hrsz
alatti …….. lakásos társasház összes igényelt űrmértékéhez az alábbi gyűjtőedények
szükségesek a települési szilárd hulladék gyűjtéséhez:
1. …….…..db 1100 literes űrtartalmú gyűjtőedény
2. ……….....db 240 literes űrtartalmú gyűjtőedény
3. ……….....db 120 literes űrtartalmú gyűjtőedény
4. ………......db 80 literes űrtartalmú gyűjtőedény

Nyilatkozatomhoz csatolom a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal által a 80 literes
gyűjtőedényt igénylők számára kiadott …………… db igazolást.

Tapolca, …………………………………………………

..…………………………………
társasházi ingatlan
megbízottja / közös képviselője

*Megfelelő részt kérjük aláhúzni.

