Csörög Község Önkormányzata Képviselő-testületének
19/2012.(XI. 30.) rendelete
a lakossági szemétszállítás díjak módosításáról
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1)
bekezdés a.) pontja, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. év XLIII. törvény 23.§-a
alapján a lakossági szemétszállítási díjakról szóló 9/2011.(V.25.) önkormányzati rendeletét ( a
továbbiakban: R) az alábbiak szerint módosítja:
1.§. A R. 4.§-a módosul:
„4.§. A szolgáltatás díjai
(1) Az 1.§. (1) bekezdésében az életvitelszerűen lakók évente 52 alkalommal történő
szállításért 16.000 Ft/év közszolgáltatási díjat kötelesek fizetni.
(2) A 1.§. (2) bekezdés szerinti hétvégi ház tulajdonosok évente 26 alkalommal történő
szállításért 8.000 Ft/év közszolgáltatási díjat köteles fizetni.
(3) A szolgáltatás díja 2013. évre vonatkozik. A mindenkor fizetendő szolgáltatás díját a
Képviselő-testület állapítja meg.”
2.§. A R. 5.§-a módosul:
„ 5.§. A szolgáltatás díjának megfizetése
(1) A szolgáltatás díját az önkormányzat részére csekken vagy átutalással a vegyes
elkülönített számlára kell befizetni.
(2) A szolgáltatás díjának megfizetése félévenként történik, azaz az első félévi díjat
március 15., a második félévi díjat szeptember 15. napjáig kell megfizetni.
(3) A közszolgáltatással kapcsolatosan felmerült díj hátralék adók módjára behajtható
köztartozás.
3.§. A R. 6/A.§-al egészül ki:
6/A. §. Kedvezmények, mentességek
(1) Kérelemre a szolgáltatási díj 50 %-os kedvezményében részesül, az aki az
ingatlanban a népességnyilvántartás adati szerint egyedülállóként lakik és havi
jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
250 %-át.
(2) Kérelemre teljes egészében mentesül a díjfizetési kötelezettség alól az, aki ténylegesen
nem lakja az ingatlant és nem keletkezik hulladéka. A kérelem mellé a két szomszéd
ingatlan tulajdonosának igazolását is csatolni kell.
4.§. Záró rendelkezések
(1) Ez a rendelet 2013. január 1. napján lép hatályba.
(2) Kihirdetéséről a jegyző az SZMSZ szabályai szerint gondoskodik.
Dr.Császár Károlyné s.k.
polgármester

dr.Feketéné dr.Gulyás Tünde s.k.
jegyző

Kihirdetési záradék:
Csörög Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2012..(XI. 30 .) számú rendelete
a lakossági szemétszállítás díjak módosításáról a mai napon kihirdetésre került.
Csörög, 2012. november 30.
dr. Feketéné dr. Gulyás Tünde s.k.
jegyző
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