
Petőfibánya Község Önkormányzatának

6/2008.(II.14.) rendelete

A 2008. évi szilárd települési hulladékgyűjtési, elszállítási és kezelési 
közszolgáltatási díjak megállapítására, valamint a település köztisztaságáról, 
valamint a települési szilárd és folyékony hulladékkal összefüggő feladatok 

ellátásáról szóló 18/2003.(XI. 5.) rendelet módosítására hozott 
27/2007.(XI.29.) önkormányzati rendelet módosítására

Petőfibánya Község Önkormányzatának Képviselő –testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. 
törvény 21-23 .§ f.) pontjának felhatalmazása alapján a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos települési 
szilárd és folyékony hulladékkal összefüggő feladatok ellátásáról szóló 18/2003.(XI. 5.) (továbbiakban: R.) 
rendeletet módosítására hozott 28/2007.(XI.29.) önkormányzati rendelet ( továbbiakban: mód.R.) módosítására 
a 18/2003.(X.5.) 14.§.(4) bekezdése alapján a következő rendeletet alkotja.

1.§. (1) A mód.R. címe az alábbiak szerint módosul:

„Petőfibánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
27/2007.(XI.29.) rendelete

a 2008. évi szilárd települési hulladékgyűjtési, elszállítási és 
kezelési közszolgáltatási díjak megállapítására”

(2)  A  mód.R. 1.§-a  szerinti  „A  települési  szilárd  hulladékkal  kapcsolatos  települési  szilárd  és  folyékony 
hulladékkal összefüggő feladatok ellátásáról szóló 18/2003.(XI. 5.)  rendelet III. fejezet.14.§ /1/ bekezdése 
az alábbiak szerint módosul: a következők szerint módosítja” szövegrész hatályát veszíti.

2.§. A mód.R. a következő 2.§-sal egészül ki:
„2.§.

(1) A hulladékszállítást a BIO - Pannónia Kft. (3000.Hatvan Szepes Béla út 2.) mint közszolgáltató végzi heti 
egyszeri alkalommal a családi házaknál csütörtöki, a társasházaknál szerdai napokon 7,00-18,00 óra közötti 
időpontban.

(2) Az 5,0 m3-es konténer szállítás teljesítésének gyakorisága egyedi bejelentés szerint.

(3)  A  lakosság  által  fizetendő  közszolgáltatási  díj  az  egységnyi  díjtétel  és  a  szolgáltatás  gyakoriságának 
szorzata.

(4) A közszolgáltatási díjat a közszolgáltató által kiállított számla ellenében negyedévente kell megfizetni. A 
meg nem fizetett közszolgáltatási díj adók módjára behajtható.

(5) A 70 éven felüli egyedülálló lakosok díjfizetési mentességet élveznek.”

3.§. (1) Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 18/2006.(XI.30.) önkormányzati 
rendelet 2.§-a hatályát veszti.

(2) A rendelet kihirdetéséről, és egységes szerkezetbe foglalásáról a Jegyző a helyben szokásos módon 
gondoskodik.

Kmf.
     
      Fekete László sk.                                                                Dr. Gyirán Viktor sk. 
       Polgármester                                                        Jegyző


