
 
 

Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének
26/2020. (VII. 24.) önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló
13/2020. (VI. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról

 
Pilisvörösvár Város Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontja szerinti feladatkörében a hulladékgazdálkodás közszolgáltatásról szóló 13/2020. (VI. 3.) önkormányzati rendelet módosítására az alábbi rendeletet alkotja.
 
1. § A hulladékgazdálkodásközszolgáltatásról szóló 13/2020. (VI. 3.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 9. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
 
„(3) A 7. § (5) bekezdésében foglalt esetben a gazdálkodó szervezetnek és a természetes személy ingatlanhasználónak külön-külön szolgáltatási szerződést kell kötnie.”
 
2. § A Rendelet 9. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
 
„(5) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására vonatkozó jogviszony 8. § b) és c) pontja szerinti létrejötte azt jelenti, hogy a közszolgáltató az ingatlanhasználó számára a szolgáltatást felajánlja úgy, hogy
rendelkezésre áll a közszolgáltatás teljesítésére azáltal, hogy a megjelölt ürítési napokon megkísérli a hulladék átvételét és elszállítását.”
 
3. § A Rendelet 10. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
 
„(4) A 9. § (4) bekezdése szerinti kötelezettség nemteljesítése esetén a bejelentésig terjedő időszakra a közszolgáltatási díjfizetési kötelezettség a régi és az új ingatlanhasználót egyetemlegesen terheli.”
 
4. § A Rendelet 15. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
 
„(2) Az ingatlanhasználó köteles a gyűjtőedényt és a 14. § (3) bekezdésében foglaltak szerint igénybe vett hulladékgyűjtő zsákot a hulladék elszállítása céljából közterületre, a szállítást végző gépjárművel, vagy
gyalogosan (Útőrház keskeny utcái) megközelíthető és ürítésére alkalmas helyre kitenni.”
 
5. § A Rendelet 16. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(1) A közszolgáltató az elkülönített hulladékgyűjtést

a) házhoz menő gyűjtés formájában, valamint
b) hulladékgyűjtő sziget, hulladékgyűjtő udvar, működtetésével biztosítja.”

 
6. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
 
       (2) Ez a rendelet a hatálybalépést követő napon hatályát veszti.
 
Pilisvörösvár, 2020. július. 23.
 
                        Dr. Fetter Ádám                                   Dr. Udvarhelyi István Gergely
                          polgármester                                                           jegyző
 
 
Ez a rendelet Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 12.) önkormányzati rendeletének 42. §-a alapján kihirdetésre került:
Pilisvörösváron, 2020. július 24. napján.
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