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1. oldal, összesen: 2 oldal

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2016. (IX.13.) önkormányzati rendelete
a települési hulladékhoz kapcsolódó hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 17/2013. (X. 16.)
önkormányzati rendeletének módosításáról
Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32.
cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva és a hulladékról szóló 2012. évi
CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) 35. §-ában és 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján a települési hulladékhoz kapcsolódó hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló
17/2013. (X. 16.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) módosítására az alábbi rendeletet
alkotja:
1.§ A R. 18.§ (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:
„18.§ (1) A nagyobb méretű darabos háztartási hulladék – amely a rendszeresített
gyűjtőedényben mérete vagy minősége miatt nem helyezhető el – gyűjtéséről, szállításáról és
ártalommentes elhelyezéséről a Közszolgáltató évente egy alkalommal házhoz menő lomtalanítás
keretében, térítésmentesen gondoskodik.”
2.§ A R. 27.§ (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:
„27.§ (1) Hulladékszállítási díjkedvezményre jogosult a dunavarsányi bejelentett lakóhellyel
rendelkező
a) 70. életévét betöltött egyedül élő személy, aki önálló háztartást vezet és jövedelme az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át nem haladja meg, valamint
b) 70. életévüket betöltött házaspárok, ha a háztartáson belül csak ketten élnek és az
egy főre eső jövedelmük az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át
nem haladja meg.”
3.§ A R. 27.§ (6) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:
„27.§ (6) A megállapított kedvezmény a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és
Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvény Társaság részére számla ellenében negyedévente
kerül átutalásra, mely összeggel a szolgáltató csökkenti a jogosult számláját.”
4.§ A R. 27.§ -a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„27.§ (8) A támogatás folyósítását az (5) bekezdésben foglaltak, valamint a jogosult halála
esetén a negyedév utolsó napjával kell megszüntetni.”
5.§ E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Gergőné Varga Tünde
polgármester

dr. Szilágyi Ákos
jegyző

ZÁRADÉK:
A rendelet 2016. szeptember 13. napján kihirdetésre került a helyben szokásos módon, a
hirdetőtáblára történő kifüggesztéssel.
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