Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2017. (I.29.) önkormányzati rendelete
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének a települési szilárd hulladékkal
kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 7/2015. (IV.4.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV.
törvény 35. § a)-g) pontjaiban, a 39. § (2) bekezdésében és a 88. § (4) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.
§ (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének a települési szilárd hulladékkal
kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 7/2015. (IV.4.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban:
Rendelet) 6. § (1) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
„c) a rendelet 5. mellékletében felsorolt területeken heti egyszeri alkalommal.”
(2) A Rendelet a következő 9/A. §-sal egészül ki:
„9/A §
(1) A jelen rendelet 5. mellékletében meghatározott területeken fekvő és azon épülettel
rendelkező ingatlanok használói, akik az ingatlant időszakosan használják, a
hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételi kötelezettségüknek évente 10 db 120 l
űrtartalmú, a közszolgáltató emblémájával ellátott hulladékgyűjtő zsák megvásárlásával
tesznek eleget.
(2) Az 5. mellékletben meghatározott területeken fekvő ingatlanon állandó lakóhellyel,
tartózkodási hellyel rendelkezők a hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételi
kötelezettségüknek - a rendelet 5.§ (7) bekezdésében fogalt kivétellel - évente 52 db 120 l
űrtartalmú a közszolgáltató emblémájával ellátott hulladékgyűjtő zsák megvásárlásával
tesznek eleget.
(3) A természetes személy illetve a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használó
természetes személy ingatlanhasználó évente 52 db a rendelet 5. § (5) bekezdésében
meghatározott űrmértékű hulladékgyűjtő zsákra jogosult.”

(3) A Rendelet 5. § (12) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„/(12) A közszolgáltató feladatai különösen a következők:/
b) a hulladékot Oroszlány város területén a jelen rendelet 3., 4., 5. és 6. melléklete
szerinti területen az 6. § (1) bekezdésében az adott területre meghatározott
gyakorisággal kell gyűjteni és elszállítani;”
(4) A Rendelet a következő 15/A. §-sal egészül ki:
„15/A Mentességek, kedvezmények
15/A § (1) Azon oroszlányi lakosok, akik Oroszlány Város Önkormányzatának a
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, a gyermekvédelem helyi szabályairól
szóló 4/2015. (II.28.) önkormányzati rendelet 4. §-a szerinti rendszeres települési
támogatásként nyújtott lakásfenntartási támogatásban részesülnek, ezen rendelet
alapján hulladékkezelési közszolgáltatási díjkedvezményre is jogosultak.
(2) A hulladékkezelési közszolgáltatási díjkedvezmény mértéke a hulladékgyűjtő
edényzet havi ürítésének, vagy a hulladékgyűjtő zsák éves díjának 75 %-a.

(3) A hulladékkezelési közszolgáltatási díjkedvezmény igénybevételéhez szükséges
adatokat a polgármester igazolja.
(4) Jogosulatlan igénybevétel esetén a hulladékgazdálkodási díj teljes összegét meg
kell fizetnie a szolgáltatást igénybevevőnek.”
2. § (1) A Rendelet 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Rendelet a 2. melléklet szerinti 5. melléklettel egészül ki.
(3) A Rendelet a 3. melléklet szerinti 6. melléklettel egészül ki.
3. § Hatályát veszti a rendelet 16. alcíme.
4. § E rendelet 2017. április 1. napján lép hatályba és 2017. április 2. napján hatályát veszti.

Lazók Zoltán
polgármester

Dr. File Beáta
jegyző

Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetésének napja: 2017. január 29.
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