PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
9/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelete
egyes önkormányzati rendeletek módosításáról

Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi
CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdésében, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX.
törvény 8. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról
szóló 18/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosítása
1.§
(1) A települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló
18/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R1.) 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) A közszolgáltató Püspökladány (a továbbiakban: település) bel- és külterületén
köteles biztosítani a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatást (közszolgáltatási terület).”
(2) Az R1. 2. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(2) A rendelet személyi hatálya az (1) bekezdésben meghatározott közszolgáltatási területen lévő ingatlan használójára (tulajdonos, vagyonkezelő, birtokos,
társasház és lakásszövetkezet), valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást
ellátó közszolgáltatóra terjed ki.”
2. §
Az R1. 7. §-a és az azt megelőző alcím helyébe a következő rendelkezés lép:
„A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás kötelező igénybevétele
7. §
A helyi közszolgáltatás körében az ingatlanhasználó és a közszolgáltató közötti jogviszonyt a települési hulladékra vonatkozó közszolgáltatás esetében az a tény hozza létre, hogy a közszolgáltató az ingatlanhasználó számára a közszolgáltatást felajánlja,
illetve a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll. A közszolgáltatás teljesítésének
feltételeiben, a hulladék begyűjtésének, elszállításának rendjében bekövetkező változásokról a közszolgáltató az ingatlanhasználót – a változás bekövetkezte előtt – írásban
értesíteni köteles.”
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3. §
(1) Az R1. 8. §-át megelőző alcím helyébe a következő rendelkezés lép:
„A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendje és módja.”
(2) Az R1. 8. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A hulladék begyűjtésének, elszállításának rendje, gyakorisága: az ingatlan
használók lakótelepi lakások, társasházak esetén heti két alkalommal, egyéb ingatlanok esetén heti egy alkalommal kötelesek a települési hulladék elszállítását
igénybe venni. A közszolgáltató munkaszüneti napok miatti ürítési nap áthelyezéséről az ingatlanhasználókat hirdetményben köteles tájékoztatni.”
4. §
Az R1. a következő 8/A. §-sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki:
„Az üdülőingatlanokra vonatkozó részletes szabályok
8/A. §
(1) Az üdülőingatlanok esetében - amennyiben azokban állandó jelleggel senki
sem tartózkodik - a közszolgáltató április 1. és szeptember 30. (használati szezon) között biztosítja a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást, amelynek
igénybevétele kötelező.
(2) Amennyiben az ingatlanhasználó az üdülőként nyilvántartott ingatlanát a használati szezonon kívül nem használja, a közszolgáltatótól írásban kérheti a közszolgáltatás használati szezonon kívüli szüneteltetését. Az ingatlanhasználó köteles nyilatkozatot tenni arról, hogy a szüneteltetés időszaka alatt az ingatlant
nem használja.
(3) Amennyiben az üdülőként nyilvántartott ingatlant életvitelszerűen, egész évben
használják, a szüneteltetés 6. § (6) bekezdésében rögzített általános szabályai
alkalmazhatók.”
5. §
(2) A rendelet 9. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(4) A közszolgáltatási területhez tartozó alábbi külterületi lakott részeken lévő ingatlanokon a települési hulladék begyűjtése zsákos begyűjtés útján történik: Papptanya, Nagy-Ürmöshát major, Tőke tanya, Gátőrház, Kislegelő tanya, Ürmöshát
telep, Farkassziget telep.
A közszolgáltató köteles gondoskodni megfelelő mennyiségű zsák rendelkezésre bocsátásáról. A közszolgáltató a begyűjtés helyét úgy jelöli ki, hogy az az ingatlanhasználó ingatlanához legközelebb lévő, gyűjtőjárművel megközelíthető
hely legyen.”
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6. §
Hatályát veszti az R1.
a) 2. § (3) bekezdése,
b) 6. § (2) bekezdése,
c) 9. § (3) bekezdésének második mondata,
d) 10. § (4) bekezdése,
e) 11. § (3) bekezdésének második mondata,
f) 15. § (5) bekezdése.
2. A lakások és helyiségek bérletéről szóló 30/1996. (X. 30.) önkormányzati rendelet módosítása
7. §
Hatályát veszti a lakások és helyiségek bérletéről szóló 30/1996. (X. 30.) önkormányzati rendelet 15. § (2) bekezdés a) pontjában a „Ptk. 685. §. b) pontja” szövegrész.
3. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 20/2005. (IX. 30.)
önkormányzati rendelet módosítása
8. §
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 20/2005. (IX. 30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
4. Az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 25/2012. (XI. 30.)
önkormányzati rendelet módosítása
9. §
Az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 25/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 23. § (1) bekezdésében a „gazdasági társaságokról szóló 2006. évi
IV. törvényben” szövegrész helyébe a „Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvényben” szöveg lép.
5. Püspökladány Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2013. (IV. 4.) önkormányzati rendelet módosítása
10. §
Püspökladány Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
6/2013. (IV. 4.) önkormányzati rendelet 75. § h) pontjában a „szakfeladatait” szövegrész helyébe a „kormányzati funkcióit” szöveg lép.
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6. Záró rendelkezések
11. §
Ez a rendelet 2014. június 1-jén lép hatályba és 2014. június 2-án hatályát veszti.

D o m b i Imréné
polgármester

K e s e r ű László
jegyző
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1. melléklet a 9/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az R2. 1. melléklet 1. pont 1.2 alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.2 Sárrétudvari közigazgatási területén
Ellátásokért fizetendő térítési díjak:
Jövedelem

28.500 28.501- 39.901- 49.901- 59.901- 69.901-

79.901

Ft-ig

Ft-tól

39.900

49.900 59.900 69.900

79.900

Ft-ig

Ft-ig

Ft-ig

Ft-ig

Ft-ig

Étkeztetés

250.-

290.-

330.-

370.-

410.-

420.-

460.-

Étkeztetés + kiszállítás

300.-

340.-

380.-

420.-

460.-

470.-

510.-

Házi segítségnyújtás

0

0

0

0

0

0

0

Az étkezés nélkül igénybe vett nappali ellátás esetében a öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének ötszörösét meg nem haladó jövedelem esetén nem kell térítési díjat fizetni, e
fölött a személyi térítési díj összege egységesen napi 20 Ft. „

