
Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testületének 

2/2015.(I.16.) számú önkormányzati rendelete 
 
a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelez  

igénybevételér l szóló  
33/2011.(XII.13.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról 

 
 

Harkány Város Önkormányzatának Képvisel -testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. (1) bekezdés 19. pontjában, az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, 33. cikk (1) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva, valamint a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. §-a 
alapján a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak 
kötelez  igénybevételér l szóló 33/2011.(XII.13.) számú önkormányzati rendelete (a 
továbbiakban: Ör.) módosítására a következ  rendeletet alkotja: 
 

1.§. 

Az Ör. az alábbi 13/B.§-sal egészül ki: 

„13/B.§. 

(1) A 9/2014.(IX.11.) számú rendeletmódosítással jelen rendelet kiegészült a 13/A. §-sal, 
mely a hulladékszállítás közszolgáltatás díjára tartalmazott kedvezményt, mely szerint 
Harkány Város Önkormányzata 2014. év. IV. negyedévét l átvállalta a 
közszolgáltatás díjának 10 %-át a harkányi állandó lakosok esetében, 50 %-át a 65 év 
feletti egyedülálló, vagy szintén 65 év feletti házastársával él  állandó harkányi 
lakosok esetében, 100 %-át a 75 év feletti egyedülálló állandó harkányi lakosok 
estében. A kedvezmény igénybevételéhez személyesen kellett jelentkezni a Harkányi 
Közös Önkormányzati Hivatalban. 

(2) Az (1) bekezdésben részletezett díjkedvezményt –a 13/A.§-t - Harkány Város 
Önkormányzat Képvisel -testülete 19/2014.(XII.01.) számú rendeletével 2015. január 
1. napjától hatályon kívül helyezte. 

(3) 2014. év. IV. negyedévére vonatkozó kedvezmény igénybevétele iránt a kérelmeket 
2015. január 23. napjáig lehet el terjeszteni a Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal 

szaki Osztályán. A határid  jogveszt , a 2015. január 23. napja után benyújtott 
kérelmek elutasításra kerülnek. 

2.§. 

Záró rendelkezés 

 



Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba és 2015. január 26. napján hatályát veszti. A 
képvisel -testület elrendeli jelen módosító rendeletnek a 33/2011.(XII.13.) számú 
alaprendelettel történ  egységes szerkezetbe foglalását és kihirdetését. 

A fenti rendeletet Harkány Város Önkormányzata a 2015. január 15. napján tartott 
Képvisel -testületi ülésén fogadta el. 

 

 Baksai Endre Tamás    Dr. Markovics Boglárka 
    polgármester         jegyz  
 
 

Kihirdetve:2015. január 16. 

        
        Dr. Markovics Boglárka 
           jegyz  

 


