HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK
38/2015. (XII. 18.) Önkormányzati Rendelete
a települési hulladékgazdálkodásról szóló 13/2015. (IV. 29.) Önkormányzati Rendelet módosításáról
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. § (1)
bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli
el:
1. §
A települési hulladékgazdálkodásról szóló 13/2015. (IV. 29.) Önkormányzati Rendelet a továbbiakban: (Rendelet)
12. § (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
(1) Az ingatlanhasználó a települési hulladék részét képezı papír, mőanyag és fém hulladékokat a város teljes
közigazgatási területén bevezetett, házhoz menı elkülönített győjtés keretében rendelkezésre bocsátott sárga
fedéllel ellátott 120 literes hulladékgyőjtı edényekbe győjti.
2. §
A Rendelet a következı 13/A. §-a egészül ki:
13/A.§ (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeirıl szóló 385/2014. (XII. 31.) Korm.
rendelet 7.§ (1a) bekezdésében meghatározott 80 és 60 literes őrmértékő győjtıedényre megállapított választási
lehetıség az ingatlanhasználó által a szolgáltatótól megvásárolandó, külön e célra rendszeresített győjtıedénnyel
biztosított.
(2) A lakóingatlant egyedül és életvitelszerően használó természetes személy ingatlanhasználó 60 literes
győjtıedény választásához szükséges igazolást a jegyzı állítja ki, melyhez a kérelmet az ingatlanhasználó a rendelet
1. melléklete szerinti nyomtatványon nyújthatja be a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatalba.
(3) Az életvitelszerő ingatlanhasználat azt jelenti, hogy az a lakás a magánszemély otthona, életét onnan szervezi,
családi élete helyszínéül szolgál, az életviteléhez szükséges alapvetı tevékenységeket – úgymint étkezés, fızés,
mosás, alvás– legjellemzıbben ott folytatja, arra vonatkozóan az év minden hónapjában közüzemi szolgáltatásokat
vesz igénybe, és máshol nincs olyan lakása, amelyet ténylegesen, rendeltetésszerően használ.
(4) Az ingatlan egyedüli használatát a lakcímnyilvántartás adataival, az életvitelszerő ingatlanhasználatot legalább
két tanú egybehangzó nyilatkozatával kell a kérelmezınek bizonyítania.
3. §
A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
4. §
(1) Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba és az azt követı napon hatályát veszti.
(2) Hatályát veszti a Rendelet 12. § (6) és (8) bekezdése, 18. § (3) bekezdése.
Hajdúnánás, 2015. december 17.

Szólláth Tibor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyzı

Záradék: Az önkormányzati rendelet kihirdetése megtörtént.
Hajdúnánás, 2015. december 18.
Dr. Kiss Imre
jegyzı
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1. melléklet a 38/2015. (XII. 18.) Önkormányzati Rendelethez

3.000 Ft
illetékbélyeg
KÉRELEM
lakóingatlan egyedül és életvitelszerűen megvalósuló használatát tanúsító igazolás
kiadásához
Kérem Hajdúnánás Városi Önkormányzat Jegyzőjét, hogy a fenti tény tanúsítására igazolást adjon ki.
Alulírott(kérelmező)…………....................……………………….szül.név:……………………………….
…......….........…………..,(születési hely, idő.: …………………………..……………….. anyja
neve:.........................................) büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy Hajdúnánás,
..…………….............................….. szám alatti lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használom.
Alulírottak tanúsítjuk, hogy a kérelmező nyilatkozata a valóságnak megfelel.
Tanúk:
1.Név (olvashatóan): ……………………………
2. Név (olvashatóan): ………………………………
Cím: …………………….. ……………………..
Cím: ……………………......... …………….........
Személyazonosító
okmány
és
száma:
Személyazonosító
okmány
és
száma:
................................................................................
............................................................................
Aláírás:………………………....................

Aláírás:..........……………………................

Hajdúnánás, 201 ………………………………..

……………………………
kérelmező aláírása

A hatóság tölti ki !
Záradék:
Ezen irat záradékolására a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014.
(XII. 31.) Korm. rendelet 7.§-a felhatalmazása alapján, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 83. § (3) bekezdése szerint került sor, és mint
közokirat, teljes bizonyító erővel bizonyítja, hogy a kérelmező által tett nyilatkozat tartalma a valóságnak
megfelel.
Hajdúnánás, 201 ……………….

Dr. Kiss Imre
jegyző

