Bánk Község Önkormányzata Képviselő – testületének
2/2014. (III.11.)
Önkormányzati RENDELETE
a szilárd hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet módosításáról

Bánk Község Önkormányzat képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény
(továbbiakban: Htv.) 35.§-ban kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva, figyelemmel a Htv. 47.§ (4) bekezdésére, a szilárd hulladékgazdálkodásról szóló 9/2010.
(XII.21.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról a következőket rendeli el.
1.§ (1) A Rendelet 17.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az üdülő-övezetben, valamint azon üdülőingatlanok tekintetében, melyeken a tulajdonosok,
használók csak szezonálisan tartózkodnak, a közszolgáltatás 6 hónapig kerül ellátásra, április
15-től október 15-ig terjed.”
(2) A Rendelet 17.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép
„(2) Az üdülőingatlan tulajdonos az (1) bekezdésben foglalt szolgáltatási időszakban szabványos
gyűjtőedényben, vagy a közszolgáltató által rendszeresített köztisztasági zsákban helyezheti az
összegyűjtött hulladékot a közterületre a rendeletben szabályozott módon.”
2.§ Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
Bánk, 2014. március 10.
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a 2/2014. (III.11.) önkormányzati rendelet i n d o k o l á s a
a szilárd hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet módosításáról
Általános indokolás
Az önkormányzatok hulladékgazdálkodási feladatait 2014. január 1-jétől a hulladékokról szóló 2012. évi
CLXXXV. törvény (továbbiakban: Htv.) szabályozza.
A Htv. kimondja, hogy az üdülőként nyilvántartott tulajdonosok esetében az éves hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási díj 50%-át kell megállapítani.
A közszolgáltató kérte, hogy az üdülő övezet tekintetében a közszolgáltató ellátási területén egységes
gyakorlat kerüljön kialakításra, miszerint az üdülő területeken a közszolgáltatás 6 hónapig kerül
ellátásra.

Részletes indokolás
1.§ -hoz
Az önkormányzati rendeletben rögzítésre kerül, hogy az üdülő területen a közszolgáltatás 6 hónapra, április
15-től október 15-ig kerül ellátásra.
2.§-hoz
Figyelembe véve, hogy a 2014. évi üdülő területi ellátás időszaka közeleg, a közszolgáltatónak az ellátást
meg kell szervezni, és az érintetteket az ellátás módjáról mihamarabb tájékoztatni szükséges, a rendelet a
lehető leghamarabb, a kihirdetést követő napon azonnal hatályba lép, és miután beépül az alaprendeletbe, a
módosító rendelet a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 12.§-a értelmében, a törvény erejénél
fogva a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.
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