Monostorpályi Község Önkormányzata
Képviselő - Testületének
18/2016. (XI. 5.) önkormányzati rendelete
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 20/2014. (XII. 23.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő - Testülete a hulladékról szóló 2012. évi
CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában és a
hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. §-ában biztosított feladatkörében eljárva, a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 20/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelet
módosításáról
a következőket rendeli el:
1. §

(1)

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 20/2014. (XII. 23.)
önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. § - az alábbi (6) bekezdéssel
egészül ki:
(6) A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 2. § (1) 27a. pontja alapján az
önkormányzat az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat ellátása során
meghatározza a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra vonatkozó részletszabályokat,
kiválasztja a közszolgáltatót és megköti a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést.

(2)

A Rendelet 2. § (4) bekezdése utolsó mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„A jelen rendeletben meghatározott hulladékgyűjtő edényzet ellenértékét az ingatlanhasználó
fizeti meg a közszolgáltató részére.”

(3)

A Rendelet 4. §-a az alábbi (7) – (10) bekezdéssel egészül ki:
(7) Az ingatlanhasználó köteles gondoskodni a gyűjtőedény környezetének tisztántartásáról.
(8) A szabályszerűen kihelyezett gyűjtőedények ürítése során esetlegesen keletkezett
szennyeződés takarításáról a közszolgáltató köteles gondoskodni.
(9) Közterületen tilos bármilyen olyan anyagot kihelyezni (szemét, hulladék, veszélyes anyag
stb.), amely veszélyezteti a közterület jellegét, annak rendeltetésszerű használatát, veszélyezteti a
környezetet és szennyezést okoz.
(10) A szelektív hulladékgyűjtő szigetek területén és azok környezetében tilos bármilyen más
hulladék elhelyezése, különös tekintettel az állati tetemekre, építési bontási törmelékekre, sittre,
lomhulladékra, zöldhulladékra, folyékony, mérgező, tűz – és robbanásveszélyes anyagokra,
valamint egyéb olyan anyagokra, melyek veszélyeztetik, szennyezik és károsítják a környezetet.

(4)

A Rendelet 6. §-a az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki:
(4) Üdülő ingatlanok esetében az ellátási időszak nem lehet kevesebb 6 hónapnál, amely ellátási
időszak tartalmazza legalább a június, július, augusztus hónapokat. Ellátási időszakban a
közszolgáltató köteles a vegyes hulladékra vonatkozó gyűjtési gyakoriság biztosítására.

(5)

A Rendelet 8. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(4) A vegyes hulladékon felül (a közszolgáltató által erre a célra rendszeresített hulladékgyűjtő
zsák alkalmazásával) az elkülönítetten gyűjtendő hulladék elkülönített gyűjtését igénybe kell
venni, amelynek során – a hulladékgyűjtő szigeteken kihelyezett elkülönített hulladék gyűjtésére
alkalmas gyűjtőedényzetek igénybe vételén kívül – az egyedi jelöléssel ellátott hulladékgyűjtő
zsákok is igénybe vehetők, és abban az azon feltüntetett fajtájú hulladék helyezhető el. Az
elkülönítetten gyűjtendő hulladékot tartalmazó zsákok kihelyezésére és elszállítására minden
hónap utolsó hetének hétfői napján kerül sor. A gyűjtőszigetekről a hulladékot legalább
kéthetente elszállítja a közszolgáltató.

(6)

A Rendelet 14. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A zöldhulladékot elsősorban komposztálni szükséges, ennek hiányában elkülönített
gyűjtését kell biztosítani a következők szerint:
a) A zöldhulladék elszállítását a közszolgáltatónak legalább évente 10 alkalommal
biztosítani kell, januárban két alkalommal (tekintettel a fenyőfa gyűjtési
kötelezettségre), április, május, június, július, augusztus, szeptember, október, november
hónapokban legalább egy alkalommal.
b) A zöldhulladék gyűjtés biztosítható nem csak az ingatlantól történő gyűjtéssel,
hanem hulladékgyűjtő pont, hulladékudvar vagy más átvételi lehetőség biztosításával,
amennyiben az a) pontban felsorolt hónapokban és legfeljebb 20 km-es távolságban
rendelkezésre áll.

2.§

(7)

A Rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(1) Az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a Nemzeti
Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. részére – a teljesített közszolgáltatás
alapján, számla ellenében utólagosan köteles megfizetni.

(8)

A Rendelet 11. § (1) és (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(1) A települési hulladékkezelési közszolgáltatást igénybe vevő magánszemély ingatlanhasználó
részére az Önkormányzat kizárólag a vegyes hulladék tekintetében 68,5%-os közszolgáltatási
díjkedvezményt nyújt, amennyiben a vegyes hulladéknak a hulladékgyűjtő edényzete kihelyezése
helyett egy hónapban legalább egy vegyes hulladék gyűjtésére alkalmas zsákot vásárol egy
negyedévre előre. A korábban közszolgáltatási díjkedvezményt érvényesített magánszemély
ingatlanhasználó a jelen közszolgáltatási díjkedvezményre automatikusan jogosulttá válik.
(2) A magánszemély ingatlanhasználónak az (1) bekezdésben foglaltak jogosultsága
fenntartása szempontjából folyamatosan biztosítania kell az (1) bekezdés tekintetében a
Melléklet hulladékmennyiségének felső határa betartására vonatkozó feltételeit, ellenkező esetben
a nem teljesített időponttól kezdődően tárgyévet követő év március 31. napjáig a kedvezményre
való jogosultsága megszűnik és 100%-os mértékű közszolgáltatási díjfizetési kötelezettsége
keletkezik a nem teljesített időpontot követő hét első napjától.

Hatályon kívül helyezi a Rendelet
a) 5. § (2) bekezdés i) pontját,
b) a 10. § (9) bekezdését,
c) a 11. § (4) és (6) bekezdését,
d) a 11. § (8) bekezdését,
e) a 14. § (4) bekezdését.

3. § Ez a rendelet kihirdetés napját követő nap lép hatályba, majd a hatályba lépés napját követő
nap hatályát veszti.
Szabó József
polgármester

Juhász Péter
jegyző

A jelen rendeletet 2016. november 5. napján kihirdettem.
Juhász Péter
jegyző

