
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2015. (Ill. 26.) Ör. számú rendelete

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 7/2014. (111.31.) Ör. számú
rendelet módosításáról

Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és a
hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban:Ht.) 35. §-ában és 88. § (4) bekezdés a)
és c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás helyi szabályairól
szóló 7/2014. (Ill. 31.) Ör. számú rendelet ( a továbbiakban. R.) módosításáról a következő rendeletet
alkotja:

1.§
A R. a következő 8/A §-sal egészül ki:

"Elkülönített lakossági hulladékgyűjtés"
(1) Az ingatlanhasználó a háztartási hulladék részét képező papír-, műanyag-, és fémhulladékot a
vegyes hulladéktóI elkülönítetten, szelektíven gyűjti oly módon, hogy ezen hulladékfajtákat a
közszolgáltató által rendelkezésre bocsátott, megfelelő felirattal ellátott szelektív hulladékgyűjtő
zsákokba helyezi.
(2) Az ingatlanhasználó az elkülönítetten gyűjtött hulladékot külön díjazás nélkül a közszolgáltató
részére átadja oly módon, hogy az egyedi zsákokat a vegyes hulladékot tartalmazó gyűjtőedény mellé
helyezi.
(3) A közszolgáltató az elkülönítetten gyűjtött hulladékot tartalmazó hulladékgyűjtő zsákokat
rendszeresen, havonta egy alkalommal gyűjti össze és szállítja el. A elkülönített szelektív hulladék
elszállítása és a települési hulladék elszállítása külön gyűjtőjárattal történik.
(4) A közszolgáltató jogosult a szelektív hulladékgyűjtő zsákok tartalmának ellenőrzésére.
Amennyiben az ellenőrzött zsákban nem a megfelelő szelektív hulladék került elhel ezésre, akkor a
közszolgáItató az elkülönített gyűjtés szabályainak megsértését dokumentálja, to ábbá az
ingatlanhasználót felszólítja a szelektív gyűjtés szabályainak betartására, valamint a gyűjtőedén 'be
elhelyezett hulladékot vegyes hulladékként szállítja el. Ezekben az esetekben a közszolgáltató jogo ul
a válogatás fajlagos költségét a soron következő közszolgáltatási díjjal egyidejűleg az ingatlanhasználó
részére kiszámlázni.
(5) Az üveghulladék elkülönített gyűjtése a szelektív hulladékgyűjtő szigetekkel történik.

2.§
Ez a rendelet 2015. május 1-én lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatál át eszti.
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polgármester
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A rendelet kihirdetve:
Ebes, 2015. március 26.


