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Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016.(II.21..) önkormányzati rendelete
a hulladékkal kapcsolatos tevékenységekről, továbbá a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló
7/2014. (VI.2.) önkormányzati rendelet módosításáról

1. §

A hulladékkal kapcsolatos tevékenységekről, továbbá a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló
7/2014. (VI.2.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 3. alcím helyébe az alábbi alcím  lép:

3. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés, az ingatlanhasználó és a közszolgáltató közötti
jogviszony, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj, kedvezmények, mentességek, a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás szüneteltetése

2.§

A Rendelet az alábbi 12/A §-sal egészül ki:

„12/A.§

(1) Jövedelmi és vagyoni helyzetre tekintet nélkül mentesül a 60 literes hulladékgyűjtő edényre
megállapított hulladékkezelési közszolgáltatási díj fizetése alól az az egyedül élő ingatlantulajdonos
vagy ingatlanhasználó személy, aki 80. életévet betöltötte.

(2) Az olyan háztartásokat, amelyekben az életvitelszerűen együtt lakók száma 2 fő, és csak az egyik
ingatlantulajdonos vagy használó töltötte be a 80. életévét, jövedelmi és vagyoni helyzetre tekintet
nélkül, a 80 literes hulladékgyűjtő edényre megállapított közszolgáltatási díjból 50 %  kedvezmény illeti
meg.

(3) Az olyan háztartásokat, amelyekben az életvitelszerűen együtt lakók száma a 2 főt meghaladja, és
a háztartásban legalább egy ingatlantulajdonos vagy használó betöltötte a 80. életévét, jövedelmi és
vagyoni helyzetre tekintet nélkül, a 120 literes hulladékgyűjtő edényre megállapított közszolgáltatási 
díjból 50 % kedvezmény illeti meg.

(4) Az (1)-(3) bekezdésben foglalt kedvezmény a jogosultság keletkezése évének első napjától, a 
jogosultság megszűnése évének utolsó napjáig adható.

(5) Az (1)-(2) bekezdésben biztosított kedvezmény igénybevételéhez szükséges 60, illetve 80 literes
hulladékgyűjtő edényt első alkalommal  az önkormányzat ingyenes használatra adja át   a jogosult
részére.

(6) Az (5) bekezdésben szereplő ingyenes használat a jogosultság fennállásáig tart. A jogosultság
megszűnését  követő 30 napon belül  a hulladékgyűjtő edényt az önkormányzat részére  vissza kell
szolgáltatni.

(7) Az (1)-(3) bekezdésekben szabályozott kedvezményekre  jogosultak jegyzékét   az önkormányzat 
minden naptári év január 15. napjáig az önkormányzat küldi meg közvetlenül a közszolgáltató részére.
A jegyzéket a 60 vagy 80 literes hulladékgyűjtő edény alkalmazása esetében – az ingatlant
életvitelszerűen használók számának igazolására -  a jegyző záradékkal látja el.

(8) Az (1)-(3) bekezdésben szabályozott, önkormányzat által biztosított díjkedvezményeket számla
ellenében az önkormányzat fizeti meg a közszolgáltató részére.

3. §
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(1) Ez a  rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 4/2002. (IV.3.)

önkormányzati rendelet 15. §. (9) bekezdése.
(3) Hatályát veszti a hulladékkal kapcsolatos tevékenységekről, továbbá a hulladékgazdálkodási

közszolgáltatásról szóló 7/2014.(VI.2.) önkormányzati rendelet 5. § (3b) bekezdése.

            Gelencsérné Tolnai Klára sk.                                                        dr. Girst Julianna sk.
                  polgármester                                                                                   jegyző

Ez a rendelet 2016. február 20-án kihirdetve.

Madocsa, 2016. február 21.

dr. Girst Julianna sk.
jegyző


