Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
13/2016. (VI. 20.) önkormányzati rendelete
a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 10/2014. (IX.29.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV.
törvény 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a hulladékról szóló 2012. évi
CLXXXV. törvény 35. § (1) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:
1. §
Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testületének a települési hulladékkal kapcsolatos
helyi közszolgáltatásról szóló 10/2014. (IX.29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.)
2. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
“(1a) A közszolgáltatási díj számlázását és a díjak beszedését a Nemzeti Hulladékgazdálkodási
Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság végzi (a továbbiakban:
Koordináló szerv).
2. §
A R. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (1) A közszolgáltatás területén a kötelezően igénybe veendő, továbbá az egy lakóhelyen
négyen vagy többen élők számára igénybe veendő heti űrtartalom 120 liter.
(2) Az egy lakóhelyen hárman élők számára az igénybe vehető heti űrtartalom 80 liter.
(3) Az egy lakóhelyen egyedül vagy ketten élők számára az igénybe vehető heti űrtartalom 60
liter.
(4) Az ingatlanhasználónak a 60 vagy 80 liter mennyiségű települési hulladék után fizetendő
közszolgáltatási díj igénybevételére irányuló kérelmét a Közszolgáltatónál erre a célra
rendszeresített formanyomtatványon kell bejelenteni. A jogosultság a kérelem benyújtását
követő hónap 1. napjától vehető igénybe.
(5) A 60 vagy 80 liter mennyiségű hulladék után fizetendő közszolgáltatási díj alkalmazásának
igénybevételére csak az jogosult, aki lejárt határidejű díjhátralékkal nem rendelkezik.
(6) A 4 és annál több lakásos társasházak esetében a társasházi ingatlantulajdonosok által
megbízott személy (közös képviselő stb.) a Közszolgáltató által rendszeresített
formanyomtatványon köteles nyilatkozni a Közszolgáltató felé a társasház összes igényelt
űrmértékéhez szükséges gyűjtőedények darabszámáról és űrmértékéről.
(7) A (4) és az (6) bekezdés szerinti nyomtatványhoz csatolni kell az egy lakóhelyen élők
számáról szóló igazolásokat a jogosultság igénybevételéhez.
(8) Az igénylőknek a jogosultság igénybevételéhez a nyilatkozatban igényelt gyűjtőedényzettel
kell rendelkeznie. Amennyiben az igénylő nem rendelkezik a 60 vagy 80 literes
gyűjtőedénnyel, úgy a kötelezően igénybe veendő 120 liter után kell a díjat fizetni.
(9) Az igényelt gyűjtőedényzet(ek) meglétét a Közszolgáltató jogosult ellenőrizni.”

3. §
A R. 8. § (4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Ha az ingatlanhasználó a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó bejelentési
kötelezettségét nem teljesíti, úgy a Közszolgáltató – az ingatlanhasználó egyidejű írásbeli
értesítése mellett – az ingatlanon lévő lakóegységenként minimálisan 1 db 120 literes, vagy az
ingatlanhasználó által ténylegesen kihelyezett hulladékmennyiségnek megfelelő gyűjtőedény
heti egyszeri ürítését vélelmezi addig az időpontig, ameddig az ingatlanhasználó a bejelentési
kötelezettségét nem teljesíti.”
4. §
A R. 15. § (5) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Amennyiben a közüzemi számlák, az igazolások, vagy a (3) bekezdés szerinti leolvasott
óraállások nem igazolják a használaton kívüliséget, úgy a közszolgáltatási díj visszamenőleg a
lakcím szerinti éves elszámolási időszak kezdő napjától egy összegben a mindenkori jegybanki
alapkamattal terhelten kerül kiszámlázásra.”
5. §
A R. 16. § (7) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Amennyiben a közüzemi számlák, az igazolások, vagy az (5) bekezdés szerinti leolvasott
óraállások nem igazolják az ingatlanhasználat felfüggesztését, úgy a közszolgáltatási díj
visszamenőleg a teljes időszakra vonatkozóan a mindenkori jegybanki alapkamattal terhelten
kerül kiszámlázásra.”
6. §
A R. 18. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Amennyiben az ingatlanhasználó jogosult a mentességre, de még nem rendelkezik 60
literes űrtartalmú, szabványos gyűjtőedénnyel, abban az esetben az ingatlanhasználó által
használt gyűjtőedény űrtartalmának figyelembevételével a 60 liter űrtartalom feletti
többletmennyiséget az ingatlanhasználónak meg kell fizetnie.”
7. §
A R. 19. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A gazdálkodó szervezet vonatkozásában a közszolgáltatási szerződés megkötésével jön
létre a szolgáltatási jogviszony.”
8. §
(1) A R. 12. § (4), (5) és (8) bekezdésében a „Közszolgáltató” szövegrész helyébe a „Koordináló
szerv” szöveg lép.

(2) A R. 12. § (7) bekezdésében a „Közszolgáltatónál” szövegrész helyébe a „Koordináló
szervnél” szöveg lép.
9. §
Hatályát veszti
a) a R. 1. § (5) bekezdés e) pontja,
b) a R. 6. §-a
c) a R. 12. § (6) bekezdése
d) a R. 13. §-a.
10. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba.
Tapolca, 2016. június 17.
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