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Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testület 

2/2013. (III. 22.) számú rendelete 

a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal 
kapcsolatos közszolgáltatásról 

14/2007 . (XI. 28.) számú rendelet módosításáról. 

 
Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 
pontjában és (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a 
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tv. 23.§-ában foglalt felhatalmazás alapján a 
következıket rendeli el:   
   
1.§ Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testülete a közterületek tisztántartásáról és a 
települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 14/2007. (XI. 28.) számú 
önkormányzati rendelet (Továbbiakban: Rendelet) 22. § -a helyébe az alábbi 22.§ lép: 

 
Az igénybe vehetı győjt ıedényeztek 

 
22. §   (1) Az ingatlan használója, illetve tulajdonosa a hulladékot köteles szabvány 

edényben, vagy a szolgáltató emblémájával ellátott mőanyag zsákban az ingatlan 
elıtt elhelyezni, oly módon, hogy az elszállítható legyen. 
(2) Az igénybe vehetı győjt ıedényeztek típusai az alábbiak: 
a) 80 literes győjtıedény 
b) 110 literes győjtıedény 
c) 120 literes győjtıedény 
d) 240 literes győjtıedény 
e) 770 literes győjtıedény 
f) 1100 literes győjtıedény 
g) 80 literes emblémázott zsák 

 
1.§ Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testülete a közterületek tisztántartásáról és a 
települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 14/2007. (XI. 28.) számú 
önkormányzati rendelet (Továbbiakban: Rendelet) 25. § -a helyébe az alábbi 25.§ lép: 
 

Kedvezmények a közszolgáltatási díj megfizetése alól 
 
25. §  (1)  Magánszemélyek 80 literes őrtartalmú győjtıedényt az alábbi esetekben vehetnek 

igénybe: 
a)  65 év feletti egyedülálló személy esetében 
b) egy lakcímre maximum kettı fı van bejelentve és egyikük 65 év feletti életkorú  
(2) A közszolgáltató részére az igénylı köteles a helyi önkormányzat által kiállított, 
30 napnál nem régebbi dokumentummal igazolni a szolgáltatás igénybevételének 
helye szerinti közigazgatási címen bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel 
rendelkezı személyek számát. 
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(3) Az igénylı nyilatkozni köteles arról, hogy hulladékkezelési díj tartozása nincs. 
Nem jogosult kisebb térfogatú győjtıedényre az az igénylı akinek közszolgáltatási 
díj tartozása van. 
(4) Az igazolás közszolgáltató részére történı benyújtását követıen a kisebb 
térfogatú győjtıedényre az írásbeli szolgáltatási szerzıdés megkötése az igénylı és 
a közszolgáltató között kötelezı. A kisebb térfogatú edényzet beszerzésének, 
alkalmazásának feltétele a szolgáltatási szerzıdés megkötése. 
(5) A közszolgáltatás igénybevevıje köteles az egy háztartásban élı személyek 
számában bekövetkezett változást a változás bekövetkezésétıl számított 30 napon 
belül a közszolgáltató részére bejelenteni. 
(6) A közszolgáltatási díj 50%-a megfizetésére köteles az az ingatlantulajdonos, 
aki a 70. évét betöltötte és a lakcímre maximum kettı fı van bejelentve.  
(7) Az ingatlantulajdonost a kedvezmény a 70. év betöltését követı évtıl illeti 
meg. 
(8) A mentesség megállapítása ügyében átruházott hatáskörben a polgármester jár 
el. 

 
2.§ A Rendelet 1. számú melléklete hatályát veszti. 
 
3.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetést követı napon lép hatályba.  
      (2) Ez a rendelet a hatályba lépést követı napon hatályát veszti. 
 
 

Tiringer Mária      Dr. Kardos Tamás 

 polgármester              jegyzı 

 

 

Ez a rendelet a mai napon kihirdetésre került: 2013. március 22. 

 

 

Sáregres, 2013. március 22.     

 

           Dr. Kardos Tamás 

                jegyzı 

 


