
 

Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
15/2008.(VI.26.) rendelete 

az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 23/2000.(XII.29.) rendelet 
módosításáról 

 
1.§ Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  az egyes helyi közszolgáltatások kötelező 
igénybevételéről szóló 23/2000.(XII.29.) rendelet (továbbiakban Ör.) 5.§ (3) bekezdését az alábbiak 
szerint módosítja.  
 

Az Ör. 5.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg a § a következő új 
(4), (5), (6), (7), (8) bekezdésekkel egészül ki és a jelenlegi (4) bekezdés számozása (9) 
bekezdésre, a jelenlegi (5) bekezdés számozása (10) bekezdésre változik:  

     „  
(3) A Képviselő-testület Tura településen életvitelszerűen élő és állandó bejelentett lakóhellyel 

rendelkező, hetvenedik életévét betöltött, egyedül élő ingatlantulajdonos illetve használó 
számára kérelemre 50 %-os díjkedvezményt állapít meg. 

(4) Az  
- egyedül élő és  
- Tura településen életvitelszerűen élő és  
- erre a turai ingatlanra állandó bejelentett lakóhellyel rendelkező és  
- 70. életévét betöltött  
jogosultsági feltételeknek a kérelem benyújtásakor együttesen kell fennállnia a kedvezmény 
igénybevételéhez. Az állandó bejelentett lakóhelynek és az életvitelszerű tényleges 
lakóhelynek (tartózkodási helynek) meg kell egyeznie. A jogosultsági feltételek fennállása 
esetén a díjkedvezmény először a kérelem benyújtását követő hónap 1. napjától illeti meg az 
arra jogosultat.   

(5) Tura Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala (továbbiakban Polgármesteri Hivatal) a 
kérelem benyújtását követően a jogosultsági feltételek fennállásáról környezettanulmány 
készítésével győződik meg. A Polgármesteri Hivatal jogosult a díjkedvezmény fennállása 
alatt bármikor a jogosultsági feltételek fennállását környezettanulmány útján ellenőrizni. 

(6) A jogosultságot a Polgármester határozatban állapítja meg. A jogosultságot évente egy 
alkalommal felül kell vizsgálni.  

(7) A díjkedvezményre jogosult köteles a Polgármesteri Hivatalnak 5 munkanapon belül 
bejelenteni, ha a díjkedvezménnyel érintett ingatlanból kiköltözik vagy a díjkedvezménnyel 
érintett ingatlanba más személyt fogad be. 

(8) Amennyiben a jogosultsági feltételekben év közben változás következik be, bejelentésre 
vagy hivatalból a Polgármesteri Hivatal a már igénybe vett díjkedvezményt jogosult az azt 
igénybevevőtől időarányosan visszakövetelni. A visszakövetelt díjkedvezményt a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 232. § (2) bekezdésében meghatározott 
kamattal megemelt összegben kell visszafizetni. A kamat a díjkedvezmény megállapításáról 
szóló határozat kézhezvétele és a visszafizetés közötti időtartamra számítható fel.  ”  

Az Ör. 9.§-a a következő új (6) bekezdéssel egészül ki:  
    „ 

(6) egyedül élő: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik. „ 
 
2.§ Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.  
 
  Szendrei Ferenc      Dolányi Róbertné 
    polgármester             jegyző 
 
Kihirdetve: 2008. június 26. 
      Dolányi Róbertné 

    jegyző 


