HERCEGSZÁNTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
7/2016. (VI. 24.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Hercegszántó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4)
bekezdés a) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában és a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. § (1) bekezdés
c)-d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi
LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében meghatározott véleményezési jogkörében eljáró Csongrád Megyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §
A helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.)
4. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az önkormányzat együttműködik a Ht. 32/A. § (1) bekezdésben meghatározott feladatokra Koordináló szervként
kijelölt NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (a
továbbiakban: Koordináló szerv).”

2. §
Az Ör. 20. § (1)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az ingatlanhasználó a teljesített közszolgáltatás alapján számított közszolgáltatási díjat utólagosan, a Koordináló
szerv által negyedévente utólag kiállított és megküldött számla alapján köteles megfizetni a Koordináló szerv részére.
(2) A közszolgáltatási díjat tartalmazó számla adataival és összegével kapcsolatban az ingatlanhasználó a Koordináló
szervnél írásban kifogást emelhet. A kifogásnak a számla kiegyenlítésére vonatkozó kötelezettség teljesítésére halasztó
hatálya nincs. A kifogásra, annak kézhezvételétől számított tizenöt napon belül a Koordináló szerv válaszát megküldi.
(3) A Koordináló szervre vonatkozó közszolgáltatási díjbeszedés és kintlévőség-kezelés részletes szabályait a
közszolgáltatási szerződés tartalmazza.
(4) A Koordináló szerv a kiszámlázott és az ingatlanhasználó által határidőn belül ki nem fizetett közszolgáltatási díj
behajtása érdekében intézkedik.”

3. §
Ez a rendelet kihirdetését a követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
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