1

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATAKÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
25/2015.(XI.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
a települési hulladékról és a hozzá kapcsolódó közszolgáltatásról szóló
6/2013. (III. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról
Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontja, és a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. §-ában kapott felhatalmazás
alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 19.
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az Ör. „A KÖZSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE KÖTELEZETTEK
ESETÉBEN A TELEPÜLÉSI HULLADÉK ELSZÁLLÍTÁSÁNAK GYAKORISÁGA” című
2. melléklet helyébe, a rendelet 1. melléklete lép.
Záró rendelkezés
2. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Kónyáné dr. Zsarnovszky Judit sk.
jegyző
(A rendelet kihirdetésének napja: 2015.november 26.)

Dr. Lengyel Róbert sk.
polgármester
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melléklet a 25/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelethez
A KÖZSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE KÖTELEZETTEK ESETÉBEN A
TELEPÜLÉSI HULLADÉK ELSZÁLLÍTÁSÁNAK GYAKORISÁGA
1.

A közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek esetében a települési hulladék
elszállítására:
a) heti egy alkalommal
- a lakóingatlan esetén, szeptember 1. – május 31. közötti időszakban,
- az üdülőingatlan esetén, április 1. – május 31. és szeptember 1. – október 31.
közötti időszakban,
b) heti két alkalommal
- lakóingatlan esetén, június 1. – augusztus 31. közötti időszakban,
- üdülőingatlan esetén, június 1. – augusztus 31. közötti időszakban,
kerül sor.

2.

A közszolgáltatás igénybe vételére kötelezettek esetében az elkülönítetten gyűjtött
hulladék (szelektív) elszállítására:
a) HÁZHOZ MENŐ ZSÁKOS SZELEKTÍV HULLADÉK elszállítására
- január 1. és május 31. illetve szeptember 1. és december 31. között kéthetente
- június 1. és augusztus 31. között hetente
kerül sor.
b) A 3. SZÁMÚ MELLÉKLETBEN FELSOROLT GYŰJTŐHELYEKRŐL A
HULLADÉK elszállítására egész évben heti legalább két alkalommal kerül sor a
kis- és nagyvárosias terület és a vasútvonaltól délre eső településközponti vegyes
terület övezeteiben lévő lakóingatlan, valamint a 3. melléklet A./ és B./
pontjában felsorolt utcákban elhelyezett gyűjtőhelyekről.
c) A ZÖLDHULLADÉK elszállítására április 1. és december 1. között heti egyszeri
alkalommal kerül sor, ide tartoznak azok a társasházak is, amelyeknél a társasház
tulajdonában lévő ingatlanhoz zöldterület is tartozik.

