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Kemenesmihályfa Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (VII.3.) önkormányzati rendelete
a hulladékgazdálkodási valamint a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére
vonatkozó közszolgáltatásról szóló 8/2013. (XII. 13.) önkormányzati rendelete módosításáról
Kemenesmihályfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi
CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdésében és 35. §-ában, valamint a vízgazdálkodásról szóló 1995.
évi LVII. törvény 44/C. § (2) bekezdésében és a 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazása
alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, továbbá a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 5., 11. és 19. pontjában és
a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII törvény 4. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény
48. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró környezetvédelmi igazgatási
szerv véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1.§
Kemenesmihályfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének a hulladékgazdálkodási valamint
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló
8/2013. (XII. 12.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) II. Fejezete a következő 7.1
alcímmel és 12/A.§-sal egészül ki:
7.1. Alcím
„ A közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó szerződés egyes tartalmi elemei”
12/A. § (1) Az ingatlanhasználó és a közszolgáltató a kötelezően igénybeveendő közszolgáltatásra
vonatkozóan a szolgáltatónak és az ingatlanhasználónak jogaira és kötelezettségeire, valamint a
közszolgáltatás teljesítésére vonatkozóan szerződést köt.
(2) A közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó szerződés tartalmazza
1. a szerződő felek megnevezését és azonosító adatait,
2. a szerződés tárgyát,
3. a közszolgáltatási szerződés időtartamát,
4. a teljesítés helyét,
5. a megrendelő rendelkezésére bocsátott vagy a megrendelő által alkalmazott
gyűjtőedény, űrtartalom és darabszám szerint,

6. a begyűjtési gyakoriságot, a begyűjtésre vonatkozó szabályokat
7. a felek jogait és kötelezettségeit,
8. a közszolgáltatási díj megállapítását, megfizetésének módját,
9. a szerződés módosításának, felmondásának módját.”

2.§ A rendelet III. fejezete a következő 11.1 alcímmel és 19/A §-sal egészül ki:
11.1 Alcím
A közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó szerződés egyes tartalmi elemei

19/A § (1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és
ártalommentes elhelyezésére irányuló közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó közszolgáltatási
szerződésben meg kell határozni:
a. a szerződő felek megnevezését és azonosító adatait,
b. a szerződés tárgyát,
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c. a közszolgáltatási szerződés időtartamát,
d. a teljesítés helyét,
e. a begyűjtési gyakoriságot, a begyűjtésre vonatkozó szabályokat
f. a felek jogait és kötelezettségeit,
g. a közszolgáltatási díj megállapítását, megfizetésének módját,
h. a szerződés módosításának, felmondásának módját.
3.§ E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.
Kemenesmihályfa, 2015. július 2.
/:Takács Balázs:/
polgármester

/ :Hérincsné Szenteleki Csilla: /
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2015. július 3.
/ : Hérincsné Szenteleki Csilla : /
jegyző
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