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SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Helyben
Tisztelt Képviselő-testület!
Szentes város Képviselő-testülete a Szentes városban folytatott közszolgáltatói tevékenységről szóló rendeletét 2005. december 16-án megtartott rendes ülésén módosította. Akkor kiterjesztésre került a hulladékszállítási díjmentesség köre.
Jelen előterjesztés a kiterjesztett díjmentesség pontos megfogalmazását, valamint a közületi díjfizetés rendjének pontosítását tartalmazza.
A fent említett rendeletmódosítás során kiterjesztésre került az idősek részére biztosított szemétszállítási díjmentesség köre, azonban akkor a pontos megfogalmazás nem történt meg.
1. A módosítás előtt az egyedül élő 70 év feletti személyek részesültek teljes szemétszállítási díj
mentességben. A két 70 év feletti személy által lakott ingatlanok esetében 20 %-os díj kedvezmény volt igénybe vehető.
A 2005. december 16-án előterjesztett javaslat arra irányult, hogy a fenti 20 %-os díj kedvezmény helyett kerüljön teljes díjmentesség bevezetésre, valamint az igénybe vehető legyen abban az esetben is, ha házaspár esetén annak egyik tagja még nem töltötte be 70. életévét. A javasolt megfogalmazás az alábbi:
„ A 70 év feletti személy(ek) által lakott ingatlanok estében 50 literes edényzetig kérelemre a
szemétszállítás ingyenes, a 70. életév betöltését követő év január 1. napjától. Házastársak esetén a kedvezmény akkor is igénybe vehető, ha csak a házaspár egyike töltötte be a 70. életévét”
2. Szükséges a közületi díjfizetés rendjének pontosítása abban az esetben, ha egy tulajdonos több
vállalkozással rendelkezik, valamint ha a lakóingatlan és a vállalkozás telephelye egybe esik.
A javaslat alapján minden vállalkozásnak, cégnek, üzletnek rendelkeznie kell szemétszállítási
szerződéssel, függetlenül attól hogy azoknak azonos a tulajdonosa, illetve a lakóingatlan és a
vállalkozás, cég, üzlet telephelye azonos, így a megfogalmazás az alábbi:
„A közületi díjak vállalkozásonként, cégenként, üzletenként fizetendők, függetlenül az ingatlanok számától.”
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a fenti javaslatokkal a rendeletet módosítani szíveskedjenek.
Szentes, 2006. január 12.
Dr. Sztantics Csaba

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…./2006./…../ÖR. rendelete
a Szentes Városban folytatott közszolgáltatói
tevékenységről szóló 2/1996./I.26./KT. számú
rendelet módosításáról
1.§.
/1/ A rendelet 1.§. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
1.§. (2) A közületi díjak vállalkozásonként, cégenként, üzletenként fizetendők. Azon ingatlanok esetében, ahol a lakás mellett vállalkozásnak, cégnek, üzletnek helyet adó ingatlanrész is található, a közületi díjat vállalkozásonként, cégenként, üzletenként is meg kell fizetni.
/2/ Az eredeti (2) bekezdés számozása (3) bekezdésre módosul.
2.§.
/1/ A rendelet 18.§. (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
18.§. (8) A 70 év feletti személy(ek) által lakott ingatlanok estében 50 literes edényzetig kérelemre a
szemétszállítás ingyenes, a 70. életév betöltését követő év január 1. napjától. Házastársak
esetén a kedvezmény akkor is igénybe vehető, ha csak a házaspár egyike töltötte be a 70.
életévét.
3.§.
Ezen rendelet 2006. február 1-jén lép hatályba.
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