Hajdúszovát Község Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelete
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának, a közterület tisztán tartásának helyi
szabályairól szóló 4/2014.(IV.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 19.
pontjában és a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 33.§ (1) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva,
Hajdúszovát község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
3/2011.(II.16.) önkormányzati rendelet 2. mellékletének 2/a) pontjában biztosított véleményezési
jogkörében eljáró Hajdúszovát község Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága
véleményének kikérésével,
a következőket rendeli el:
1. § A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának, a közterület tisztán tartásának helyi
szabályairól szóló 4/2014.(IV.29.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 8.§ (3) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A választható gyűjtőedény típusok: 120 liter, 240 liter, 1100 liter. Amennyiben a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014.(XII.31.) Korm. rendelet
7.§ (1a) bekezdése alapján a természetes személy ingatlanhasználó a részére közszolgáltató által
felajánlott 80 liter űrmértékű gyűjtőedény, illetve a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használó
természetes személy ingatlanhasználó 60 liter űrmértékű gyűjtőedény igénybevételével kívánja a
vegyes hulladék gyűjtésére vonatkozó kötelezettségét teljesíteni, ezt az ingatlanhasználó a
közszolgáltató által jelzéssel ellátott 120 literes gyűjtőedény használatával teheti meg.”
2. § A Rendelet 8.§-a következő (3a)-(3b) bekezdésekkel egészül ki:
„(3a) Amennyiben az ingatlanhasználó a 60, vagy 80 liter űrmértékű gyűjtőedény használatát választja,
az ingatlanhasználót a 60, vagy 80 literes gyűjtőedény után terheli díjfizetési kötelezettség.
(3b) A 60 literes gyűjtőedény választására vonatkozó jogosultságot az ingatlanhasználó csak abban az
esetben veheti igénybe, ha arról, hogy a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használja, a
közszolgáltató részére az Önkormányzat Jegyzője által kiadott igazolást nyújt be. Az Önkormányzat
Jegyzője az igazolást akkor adja ki, ha az ingatlanhasználó kérelmező a lakóingatlan egyedül történő
és életvitelszerű használatát érvényes lakcímkártya bemutatásával és két tanú által aláírt írásbeli
nyilatkozattal bizonyítja. Az adatokat a Jegyző a személyi adat- és lakcímnyilvántartásban ellenőrzi.”
3. § A Rendelet 1. mellékletének 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. Ingatlanhasználóknál történő települési hulladék gyűjtése esetén:

1

A hulladékgyűjtőedény, gyűjtőeszköz űrtartalma, színe, anyaga A hulladékgyűjtőedényben,
gyűjtőeszközben elhelyezhető
hulladék mennyisége
120 literes, kék színű, műanyag gyűjtőedény

legfeljebb 25 kg

120 literes gyűjtőedény használatával 60 liter űrmértékű
szolgáltatás igénybevétele esetén

legfeljebb 12 kg

120 literes gyűjtőedény használatával 80 liter űrmértékű
szolgáltatás igénybevétele esetén

legfeljebb 17 kg

240 literes, kék színű, műanyag gyűjtőedény

legfeljebb 50 kg

1100 literes, színtelen, fém gyűjtőedény

legfeljebb 250 kg

60 literes, logóval ellátott, műanyag zsák

legfeljebb 12 kg

4. § Hatályát veszti a Rendelet 21.§-a és az azt megelőző alcím.
5. § (1) E rendelet – a (2) bekezdés kivételével – kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) E rendelet 1.§, 2.§, 3.§-a 2016. július 1 napján lép hatályba.
(3)Hatályát veszti 2016. július 2 napján.
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polgármester
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A rendeletet kihirdettem:
2016. április 29.
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