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Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületének
…./2016. (………..) önkormányzati rendelete
A települési szilárd hulladék kezelésével összefüggő
közszolgáltatási tevékenységről és a köztisztasági tevékenységről
alkotott, többször módosított 22/2005. (09. 12.) számú
önkormányzati rendelet módosításáról

Pomáz Város Önkormányzata a Hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4)
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A települési szilárd hulladék kezelésével összefüggő közszolgáltatási tevékenységről és
a köztisztasági tevékenységről szóló 22/2005 (09. 12.) önkormányzati rendelet 3/A §–a
az alábbi (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A fizetendő hulladékkezelési közszolgáltatási díj alapja
a.) nem társasházként szerződő tulajdonosokra: 120 liter/hét/önálló rendeltetési egység,
de szerződéses mennyiségként, kérelemre, az alábbi hulladékmennyiségek vehetők
figyelembe:


1 vagy 2 fő által lakott önálló rendeltetési egységhez: 60 liter

b.) társasházak esetében:
b.1.) 90 liter/önálló rendeltetési egység/hét,
vagy a társasház döntése alapján;
b.2.) 120 liter/önálló rendeltetési egység/hét, azzal, hogy a szerződéses
mennyiségként a Társasház, a Tulajdonosok nyilatkozataira alapuló kérelmére az a.)
pontban meghatározott hulladék-mennyiségek vehetők figyelembe.
c.) Az 1 és 2 fő által lakott rendeltetési egységek esetében a tulajdonosok által a
Szolgáltatóhoz benyújtott kérelmet a Pomázi Polgármesteri Hivatal által kiadott igazolás
alapján bírálja el a Szolgáltató.

d.) Amennyiben az önálló rendeltetési egységben a lakók száma az öt főt meghaladja, a
közszolgáltatási díj alapja a hatodik főtől személyenként 30 liter/hét mennyiséggel
növekszik.
(5) Ha az ingatlanhasználó a Közszolgáltató felé a valóságnak meg nem felelő mennyiséget
vagy adatot közöl – ide értve az ingatlanon rendszeresen tartózkodó személyek számára
vonatkozó adatot is – a Közszolgáltató – az ingatlanhasználó megkeresésével egyidejűleg
– jogosult a tényleges mennyiségű hulladéknak megfelelő űrtartalmú edényre cserélni az
eredeti gyűjtőedényt, vagy a gyűjtésre átadott gyűjtőedények számát megemelni és az
ennek megfelelő közszolgáltatási díjat kiszámlázni.”

2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon hatályát veszti.

