Belec§ka Község Onkormányzata
rendelete
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról
7/2013. (X.29,) önkormányzati

(

A módosításokkal egységes szcrkezetbe foglait szöveg.)

Belecska Ilózség Önkományzatának Képvise]ő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében.a Magyaro§zág helyi ónkormiinyzatairó] szóló 2011. évi CLLXXIX,
tön,ény 143. § (4) bekezdés d. pontjában, valamint a Hulladékól 5Zó]ó 2012, cLxxXV.
törr'ény (a továbbiakban: Ht,) 88. § (4) bekezdéSében kapott felhatalmazás alapján
meghatározott íbladatkörében eljrir-v,a a következóket rendeli el:

ELsó RÉsZ
Általános rendelkezések
l. Fejezet
1.

A rendelet

cél.|a,

halálya

1.§

E

rendelet célja azoknak a helyi szabályoknak a megállapítása, amelyek biáosítják
Be]ecska KöZség köZigazgatási te letén a helyi hulladékkezelési köZszolgáltatás
taíalmát. rendjét és mód.ját.
2,§

(l) A

lendeletet alka]mazni

kell valamennyi in8atlan

tulajdonosára, biftokosáIa.
használójára íüggetlenül attól, hogy a tulajdonos temészetes vag]- jogi szeméIy, illetőleg
jogi személyiséggel nem fendelkezó szeryezet.
(2) Nem alkalmazható a rendelet a veszéIyes hulladékra, valamint a települési lolyékony
hulladekra es a ! elük ö"./eniggö |evékeny.cgre,
3.§

A

rendelet hatáJya nem terjed ki a köácrületek
szabályait külön rendelet tartalmazza,

haszná]atára, tisztántafiásáía, melynek

Fogalmi meghatározások
1.§
(1)

E rendelet alkalnazásában:

1. alapszolgáltatás: 1 db glrrjtőedény jelen rendeletben meghatározott gyakorisággal
töfiénő ürítése. melyet valamennyi ingat]antulaidonos köteles igénybe venni.
2. e]kü]önítetten eYúitött hul]adék: elkúlönítve c}-ííitött papír. műanyag és úveg.

(gyűitőszipet): a hiitafiásokban keletkezó, hasznosításra
aikalmas, különböZő í'ajtájú, elkülönítetten gyűjtőtt háztaItási hu]ladék begyújtéSéIe
szolgáló, 1akóör,ezetben, köáerüleíen kialakított. felügyelet nélküli, íblyamatosan

3. hulladékgyúitő sziget

rendelkezésre álló begyűjtőhely. szabványo§ított edényzettel;
4, lakóeeység: helyiség, vagy egymással belső kapcsolatban álló tö- és mellékhelyiségek
múszakilag is összetaltozó együttese, amelynek a szabadból, va8y aZ épület köZös
közlekedőjébő1 nyi]ó önálló be.járata van. meghatározott rende]tetés céljára önmagában
alkalmas;
5. Tíous cdényzet: a korszerű pormente§ gyújtésjárműveihez kiülesztett speciális.
Szabványosított tárolóedények, melyek térfogatuk és anyaguk szeíint különbözó gyújtéSi
igények kielégítésérealkalmasak.
(2) Egyéb alapfogalmak tekintetében a hulladékól szóió 2012. évi CLXXXV. törvény (a
továbbiakban: Ht.) 2.§. (1) bek. az irán;,adó.

MÁSODIK RESZ
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
1l. Fejezet
1.

A hulladékgazdálkodási köZszolgáltatás tartalma
5,§

(1) Belecska Község Öntomrinyzata (a továbbiakban: önkormányzat)

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátását a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés útján biáosítja.

ellátandó köZszolgáltatásként
közszolgáltatóval kötött

kötelezően

(2) A köZszolgáltatás igénvbe vétele a Belecska KöZség kijzigazgatási területén 1évő
lakóingatlanok tulajdonosai részéreegész évben, az időlegesen hasznát ingatlanok
esetében az ingallantulajdonosok részéIea használati szezon idejére kötelező. A
használati szezon idótaftama az adott év április 0l-tő] számítolt hat hónap,
(3) Használati szezonon kíviil az időlegesen hasznáIt ingatlanon esetlegesen keletkezett
hulladék a közszolgáltatás keletében történő elszállítás végett kizáróIag a tóbb]et hulladék
elszá]lításfutt meghatározott múanyag zsákban helyezhető ki a köáedletle.

(4)

Az

ingatlantulajdonos kötele§ a keletkezett települési hulladék elhelyezéséről a
hulladékgazdálkodási köZszo]gá]taláS kóte]eZő i8én}üevételévelgondoskodni. s a
köZszolgáltatás ellátásáér,t hulladékgazdálkodási köZsZol8áltatási díjat íizetni.
(5) A gazdálkodó Szeryezet ingatlantulajdonos a háZtafiási hul]adékhoz hasonló huiladék
részétképező elkülönítetten $,újtött hulladék kezeléséról a Ht, 31, § (1) bgkozdésében
meghatározottak szerint gondoskodik.

(6) Tilos hulladékot e]hagyni, 1'elhalmozni, a gyűjtés. begyűjlés" szá]lítás é5 le.akás
szabálvaitól e]térő módon ke7elni.
(7) Lomtalanítás során, köáerületen csak nem veszél),es nagydarabos hulladék helyezhető
el. illetle adhato át a közslolgáltatónak,

A hulladékgazdállodási közs.iolg;hdlá\ elláti,ának rendie
6. §.

(1) Belecska Köz§ég közigazgatási terüIetén a hulladékgazdálkodási közszo]gá]tatást
kizárólagosan az ALISCA Tena 7100 Szekszárd. Epreskefi u. 9,, (a továbbiakban:
közszolgáltató)

végzi aZ önkományzattal

kötött

me8állapodás alapján.

A

(2)
települési hulladék rendszeres elszállításriról a közszolgáltató heti egyszeri
g.vakorisággal köteles gondoskodni,
A telepü]éSi hulladék e]szállítá§i napjának esetleges változásáról aZ önkormányzat a
helyben szokásos módon köteles az ingatlantula.jdonosokat tájékoztatni.
(3) A települési szilárd hulladékot csak szabványos gyűjtőedén)üen. a 14.§,(6) bek,
szelinti feltételek szerint lehet, aZ ingatlan bejárata elótti. vagy kiielölt köZterülete
kihelyezni oly módon, ho5r az a közszolgáltató jámilvére körmyen 1éJheJyezhető legyen.

Az in8atlantulajdonos jogai

éS kötelezettségei

7.§
(1)

A települési hulladékot az ingatlantulajdonos gyűjtőedényben köteles gyiijteni,

(2) AZ ingat]antulajdonos a gyű.jtőedényt az in8atlanon belül tartja, azt közterületre

gyújtéStmegelöZő napon
közterületlól be kell vinni.

181]1]

óra után lehet kihel,vezni és aá

csak a

a gyűjtés napján a

(3) AZ ingatlantulajdonos a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásért köteles díjat fiZetni,

(4)

Az

ingatiantulajdonos - ha egyébként a köZszolgáltatás

igénybevételérekötelezett közszolgáltatáSi díj megfizetésétalTa lekintettel, hogy a
közszolgáltatást nem veszi igénybe, feltéve. ha a közszolgáltató az ingatlantulajdonos
szárrrára a közszolgáitatást felajánlja. i]letve a köZszol8áltatás toljesítéséreVonatkozó

nem tagadhatja meg

a

rendelkezésre állását igazolja.

(5) Az

ingatlantulajdonosoktóI a települési szilárd hulladéktal kapcsolatos
köZszolgáltatási dijat negyedévenkéntutólag, illetve e fendelet szcrinti szerzódésben
meghatfuozott időpontban - számla cllenében - jogosult a közszolgáltató beszedni. A
közszolgáltatás díját átutalással vagy szírrrla ellenében az ügyfélszolgálati irodában kell
kiegycnlíteni.

(6) A íizetésrekötelezett a szol8áltató á]tal megküldött számla alapján megállapított
határidőben köteles azt kiegyenlíteni. Késedelmes fiZetés esetén a köZszolgáltató
késedelmi kamatot jogosult felszámítani. A díjhátralék kcletkezését követően a Ht. 52. §.
a]apján kell eljámi.
(7) A közszolgáltatási díiat tartalmazó számla adataivai és összegével kapcsolatban aZ
ingatlantulajdonos a közszolgáltatónál írásban kilbgást emelhct. A kií'ogásnak a számla
kiegyenlítésérevonatkozó kötelezettség teljesítéSéIehalasztó hatálya nincs. A kifogásra.
annak kéZhezvételétőlszámított 15 napon belül a közszol8áltató válaszolni köteles,
(8) Túlszámlázás esetén a többletösszeg éS annak időarányos kan]atait a KöZszolgáltató
vis§zafizeti vagy az ingatiantulajdonos irásbeli kérelméreazt a soron következő. esedékes
díjfi Zetési kötelezettségbe beszámítia.

(9)

Az

ingatlantulajdonos személyébenbekövetkezett vá]tozáS esetén az új tulajdonos
nevénel és elérhetőségi címének a közszolgáltatóhoz történő bejelentése napjáig a
hliztafiáSi Sziláfd hulladék elszá]litáSa után esedékes köZ§Zoi8áltatá§i díjat a régi
tulai donos köteles megfi Zetni.
Öröklés esetében a köZszolgáltatási díj megt'izetésére az örökö§ök
egyetemlegesen
kötelezettek.
(10) A hul]adékkezelési közszolgáltatás igénybevételééIt
az ingatlantulajdonost telhelő
díjhátalék, késedelmi kamat, továbbá a behajtás egyéb költségei adók módjfua behajtandó
köztafi ozásnak minősülnek.

(11)

A

gyújtőedény úrtaftalmát rrreghaladó többlet teiepülési szilrird hulladék
elszállittatásfua a közszolgáltatás igénybevételérekötelezett ingatlantulajdonos a
közszolgáltató által rendszeresített núanyag zsák felhasználásával isjogosult.
(12) Az ingatlantulajdonos téIen - sziikség esetén - aZ ingatlan bejáIata előtti közterület és
aZ úttest köZótt legalább 1 méter széles átifuót köteles létesíteni, azt a hótól m€gtisztítani,
síkosság-menlesíteni, annak érdekében, hogy a gyűjtőedény tése. illetve a müan;ag
zsák elszá]]ítása akadálytalanul, balesetmentesen töftén}ressen,

ii

(]3) A közszolgáltatásba bekapcsolt területeken tilos
- az ipari eredetű hulladék.
- a kommunális hulladék.
- aZ árkok. töltések növényzetének
égetése.

Az ingatlantulajdonos köt9les aZ ingatlanán ke]etkezö. a rendelet 4.§ 2. pontjában
leífi §Zelektív hulladékot elkülönítetten gyújteni és azt a község területén e célra
(14)

rendszerc5iten g\ újlóeden) he elhel5 ezni,

8.§

A kijzszolgáltatás díja, a díj]izetés szabáIyai

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj mértékéta Ht. 47. §-a é§ 91. §-a szerint a
Magyar Energia Hivatal i avas]atának ligyelembevételével a miniszter állapítja meg.
(1)

(2) Az időiegesen hasznáIt ingatlan tulajdonosa a köZszolgáltató felé tett bejelentése
alap:an az ingatlan használatával af,ányos, de legalább az állandó 1akóingatlan
tula.jdonosár,a meghatitozott éves díi 50%-át elérő közszolgáltatási díj megirzetésére
Koteles(3) Mentesül aZ ingatlantulajdonos a közszolgáltatási

díj megfiZetése alól:

a) nindaddig, amíg ingatlanán semmilyen embeli taltóZkodás céljára alkalmas
felépihlénynincs elhelyezve,

b) ha a közszolgáltató nem tesz eleget e
közszolgáltatási

rendeletben meghatározottak Szerinti

kötelezettségének.

9.§

A közszolgáltatás igénybevétele szüneteltethető azon az ingatlanon, amelyen legalább 30
napig senti sem tartózkodik. és emiatt hulladék sem keletkezik,
(1 )

(2) A szúneteltetésre vonatkozó igényt aZ ingatlantulaidono§ íIásban köteles bejelenteni a
köZszolgáltatónak. A sziineteléS a következó hónap 1. napján 1ép érvénybe.
(3) Ha a szüneteléS 1'eltételeiben változás kóvetkezett be, az in8atlantulajdonos ezt írásban,

haladéktalanu] köteles bejelenteni a közszolgáltatónak.
(4) Ha a szünetelés időtartama alatt hulladékkezelési közszolgáltatás alá taltozó hulladékot
hel,veztek ki, a K öZszolgáltató aZ ingatlantulajdonos egyidejú értesítéseme]lett köteles a
hulladékot elszálítani. az ingatlantulajdonos pedig köteles a közszolgáltatási díjat megfizetni,

(5)

A

Közszolgáltató által rendszelesített Dél-Kom felirattal ellátott Zsákban kihelyezett
hulladékot a Közszolgáltató kötoles elszál]ítani,

10. §

(1) Amerrnyiben az ingatlanfulajdonos legalább két naptári hónap időtafiamra az addi8
áItala igénybevett edén}.től eltélö térfogatúvagy darabszánú gyújtőedény elszállítását
igónyli, ez irán),lr váltoáatási igényéta köZszolgáltatóval az eá megelőző hónap 20.
napjáig írásban kell köZölnie.
(2) Ha az ingatlantulajdonos az (1) bekezdés szerinti bejelentésében nem jelöli meg az új
rendszeres köZ§Zolgáltatásra vonatkozó igényénekidőtatamát,
köZszolgáltató
mindaddig a bejelentés szclint teljesít és számláZ, amíg aZ ingatlantulajdonos más
1artalmú bejelentóst nem tesz.

a

A közszolgáltató iogai
11.§

éS kötelezettségel

(l) A

közszolgáható

a

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási

meghatározottak szerint gondoskodik a közszolgáltatás
(2)

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás köIébe

szerződésben

folyamatos ellátáslfuól.

a te]epülési hul]adék tartozik.

(3) A közszolgáltató a gyújtőedény kiiirítéséta tőle elvárható gondossággal köteles
végezni. Az okozott kárt annak javításával vagy új edényzet biztosításáva] köteles
megtéIíteni,AmerLnyiben a meghibásodás a közszolgáItatónak nem róható lel, a
használhatatlan gyííjtőedényjavítása, pótlása aZ in8atlantulajdonos kötelezettsége,

A közszolgáltató munkar,állalói a gyűjtőedén}t kiüríté§ után kőtelesek az átvétel
helyére visszahelyezni és az ürítéssorán kihullott települési szilárd hulladékot
(4)

összetakaíítani.

A

az alapszo]gáltatáson felüli mennyiségúháaaftási hulladékot nem
köteles elszállitani. ha aZ nem a Dél-Kom felirattal ellátott műanyag Zsákban lett
kihelyezve. vagy annak e]szállítására vonatkozó igénybejelenté§t aZ il€atlantulajdonos
(5)

közszolgáltató

nem tette meg.
(6)

A köZszolgátató

a kötelező

köZ§zolgáltatás

körében megtagadhatja a települé5i szi]árd

hulladék elszállítását. ha
a) nem az e rendeletben meghatfuozott gyújtőedényben kerüi kihely,ezésre,
b) érzékszerviészlelésselmegállapítható, hogl, az olyan anyagot tartalmaz, amely a
települési szilárd hulladékkal eg)ütt nem gyújthető, szállíüató, vagy áftalmatlanílható,
c) a gyűjtőedény köztelületen, oly módon került elhelyezésle. hogy t\zt a közszolgá]tató
munlravállalói csakjelentős nehézségekfuán tudják ajánrrűvel megköze]íteni,

A

(7)
közszol8áltató. megrendelés ellenében köteles elszállítani azon települési
hulladékot, amely nem e rendelet szednti mennyiségben vagy módon kerül kihelyezésre a
megrendelés eltbgadásától számított 3 napon belül, E hatlíridő. amennyiben munkaszüneti
nap is közbeesik, további egv nappai meghosszabbodik.
12. §

(1)

A közszolgáltalással összefliggó Személyes adatokat

neve. lakcíme. születési helye, ideje, anyja
közszolgáltatási

a köZszolgáItatást

neve a

közszolgáltató

igénybe vevő

csak saját. a

tevékenységévelösszeffiggő célra használhatja.

A

közszolgáltató a személyes adatokat első§orban aZ ingatlantulajdonos adatszolgáltatása alapján isnleri meg.

(2)

A

(3)
kajzszolgáltató az áItala nyilvántaftolt adatokat a közszolgáltatási
megszúntéig. díjhátlalék esetén a taftozás fennál]ásáig kezelheti.
(4)

A

köZszolgáltató nem jogosult aZ általa kczelt, köZszolgáltatássa]
./CmilJ e( Jdal n}il\áno((ágrr hozrlalára.

szerződés

összeliiggó

13. §

Az önkormányzat

a hlíáaltásokban keletkező lom elszállításfuól a köZszolgáltatóval
kötött külön megállapodás alapján évente egy alkalommal gondoskodik, melyröl az
éIintetteket a helyben szokásos módon táiékoáatja,
(1)

A

gazdálkodó szervezetek az (1) bekezdésében megbatározott lomtalanítá§i akciót
nem iogosultak igénybe venni.

(2)

Az önl(onnányzat közigazgatási területén keletkezett te]epülé§i szilfud hulladék és lom
elhelyezésérekijelölt lerakóhely: Som hulladéklerakó,
(3)

Az

ingatlantulajdonos a személyesen végzetl lelakással egyidejúleg a lerakóhely
üZemeltetőjének köteles aZ fulalmatlanítás díját megfi zetni.

(4)

Hulladékgl,iíjtő edényzettel kapcsolatos előíIások
14. §

(1) A gyújtésidejéIe a köáerüIetre tórtónő kihelyezés, a gyújtést követően a gyújtóedény
saját ingatlanra töfténő visszahelyezése az ingatlantulajdonos kötelezettsége.

(2) Ahol az útviszonyok vagy egyéb akadály nern teszi lehetővé, hogy a köz§Zol8áltató
gépjármúve az ingatlan bejárata elé álljon, ott a települési szilárd hul]adék átvétele a
Belecska Község Önlrományzata által kijelölt legközelebbi, arra alkalmas helyen
tölténik.

(3) AZ ingatlantulajdonos köteles a gyűjtőedény foiyamatos tisztántartásáról, sziikség
szerinti fertőtlenítéséről, elhasználódás esetél pótlásaról gondoskodni.
(,1)

A gyújtőedényben tilos veszélyes hu]ladékot illetve olyan anyagot elhelyezni

(p1.

maró

lúg, forró hamu, zsiradék, gyúlékonyvagy robbanó anyag, stb,) amely veszélyezteti a
közszolgáltató munkaváIlalóinak cgészségét,testi épségét.vagy megrongálhatia a
köZszol8általó szállító járművét, E rendclkezés megséfiői aZ okozott káít is köte]esek
megtéfíteni.
(5)

Az ingatlantulajdonosok

úftartalmú,köZszolgáltató

hulladék gyújtéséreaz alap§Zolgáltatás keretében aZ alábbi
által rendszelesítetl típusúszabviinyedényzetet kötelesck
a

igénl,be venni:

a) 50 liteles edényzet,
b) 60 literes edényzet
c) 80 liteles edényzet,
d) 1l0-120 literes edényzet,
e) 240 literes edényzet,
í) 120 literes emblémáZott múanyag Zsák.

(6) Az (5) bekezdésben meghatározott edényzetnéi kisebb is igénybe vehető. aZ ingatlan
tulajdonosnak a kiizszolgáltatóval kötött szerződésben meghatározottak szerint.

IIL fejezet

A helyi hulladékkezelésiközszoigáltatás

hulladékkal kapcsolatos
tevékenységellátásának rendjére vonatkozó előírások
aIá nem taltozó

15,§

(1) A hulladékgazdálkodás költségeit aZ eredeti hulladéktermelő, illetve a hulladék adott
vagy korábbi bjúokosa í]zeti meg, Ennek telj e§ítésérej ogszabály (részben vagy egészben)
hul]adékot eredményező termék gyálóját" tbrgalmazóját
kötelezheti. EZen
hulladéklajták esetében aZ ingatlantulajdonosnak
hul]adékról szóló töNényben
megielölt. a hulladék telme]őjére és biltokosáIa vonatkozó §Zabályok szerint kell eljámia,

a

a

is

tevékenysége során hrrlladék képzödik, a hulladék kezeléséről a
hulladékbiltokosra vonatkozó előírásoklak megfelelóen gondoskodik,

(2) Akinek

(3) Hulladékot csak kezelésre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedé]lyel rende]kező
gazdálkodó szeNeZet tárolhat.

ártalmatlanításra vagy hasznosítáSra vonatkozó kötelezettségét a hulladék
telme]öje, birtokosa
a) a jogszabályokban meghatározott íiltételeknek megfelelő árlalmat]anitó va8y
ha§Znosító eljfuás, berendezés. létesítményalkalmazásával saját maga te]jesíti. vag)
b) aZ efre 1'el.jogosított és engedéliyel lendelkező hulladéklrezelőnek töl,ténő átadással, a
kezelés költségeinek megtizetéséveI tel.j esítj,

(4)

Az

(5) AZ (l) bekezdésben megielölt hulladékot aZ önkoimányzat által kijelőlt, továbbá
e8yéb, kömyezetvédelmi hatósági engedéllyel rendelkező áílalmatlanító helyre vagy
ha§Znosító helyre a hulladék termelóje, birtokosa, külön engedély nélkül maga is
elsZállíthalia.

Az (l) bekezdésben meghatfuozott hulladék közszolgáltatáson

kívüli elszállításához a
hulladékszál]ítási te\,ékenységre feljogosított gazdálkodó szervezetet is igénvbe lehet
(6)

venni.

(7)

A

feljogosított hulladékkezelő igénybevételemellett történő szállítás esetén a

gazdálkodó szen,ezet, saját szállitás esetén pedig a hulladék termelőie, birtokosa. illetőleg
aZ ingatlantulaidonos aZ átvett, illetve átadott hulladék melrnyiségét éS összetételét - a
külön jogszabályokban meghatáIozott nódon és tartalommal - köteles fajtánként
nyilvántafiani és erről a hatóságoknak bejelentést tcnni.

(8) A (6) bekezdésben előífi kötelezettség - a külön jogszabályokban meghatározottak
Szerint - mind a kije]ö]t ádalmatlanító hely üZemeltetőjét, mind pedig aZ egyéb
fulalmatlanitó hely tulajdonosát (üzemeltetőjét, használóját) is telheli.

(9) Ha a hulladék termelője. bifiokosa a hulladékot saját maga a kijelölt á,talmatlanító
hel,vre szállítja. a hu]]adék átadásával egyidejúleg, számla ellenében álalmatlanítási díjat
köteles fiZetni a lelakóhely üZemeltetője lészére.
l6. §

(1) Ha az ingatlantulajdono§ vagy a gazdálkodó szeNezet a közszolgáltatás aiá nem
taftozó hulladék elszállításával a közszolgáltatót bíZZa meg, a megrendelés, a szolgáltatás
és a díjlizetésl'eltételeiben töIténő megál]apodásuk alapján a közszolgáltató a meáelölt
időpontra vagy idótafiaíta a megjelölt mennyiségú és összetételú hulladéknak megfelelő
gyújtőedénírendelkezésre bocsátja. a hulladék elszállítását elvégzi és gondoskodik a
kijelölt ártalmatlanító helyen töfiénő elhelyezéséről.

Az ingatlantulajdonos és a gazdálkodó szeNezet 2,1 óIlín belül köteles gondoskodni
biológiailag 1ebomló, erőteljes búzös szagot rirasztó hulladék keletkezése, illetve
(2)

a
a

gyújtőedény telítődése esetén aZ elsZállíttatásló1.
17.§

(1) A köZszolgáltatás alá nem tartozó hulladék elszállítása esetén a huliadék termelője,
binokosa, illetőleg aZ általa szállításra igénybe vett gazdálkodó §Zenezet köteles a
közterület tisáántartására vonatkozó jogszabályok szerint eijámi.

(2) E fejezctben szabályozott egyéb lelepülési szilárd hulladék elszállítása esetében a
szállítás idópontjá.a, gyüjtőedény közterületre történő elhelyezéSére és kihelyezésére, a
gyújtőedényben elheiyezhető anyagokra e fendelet rendelkezéseit értelemszerűen ke]l
alkalmazni,

ILARMADIK REsZ
záró rendelkezések
IV. Fejezct
18.§.

(l ) E rendelet a kihirdetésétköVető napon lép hatályba,

(2)

E

rendelet hatályba lépésévelegyidejűleg hatályát veszti Belecska Község

Önlrolmányzati Képviselő-testtiletének ó/2008. (VIIL 30.) számú önl(onnányzati
a hulladékkezelésiközszo]gáltalásról.

rendelete

(3) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Eulópai Parlament és a Tanács
2006/123/EK irányelvének figyelembe vételével készü]t. és MZal összeegyeztethető
szabá]vozást tarta]maZ.

Belecska, 2017, március 8.
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1, sz,

a települéSi szilárd hulladékkal kapcsolatos

önkományzati

helyi közszolgáltatásróI

melléklet

szóló 7l20I3.(X.29.)

rendelethez

A

HI]LLADÉKGAZDÁIKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZBRZÓOES t CYES
TARTAIMI ELEMEI
1./

A szerződésben meg kell jelölni:

szerződő feleket az adószám és a számlavezetö pénzintéZet í'eltüntetéséve],
2. a köZszolgáltatás igénybevételénekkezdó napiát, időtaftamát,
1. a

l0

3. a közszolgáltatási tevékenysé8gel édntetl területet,
4. a közszolgáltató által biáosított gyűjtöedény űrlartalmát és darabsziLtttit,
5. az üIítésgyakoliságát, az ü tési napokat,

A szerződésben rendezni kell

továbbá:
gyfijtőedény(ek)
a. a
hasznáatának módjáról.
b, a közszolgáltatás díjáIól és m9gfiZetéséről,
c. a SZeIZődés felmondásának feltételeiről,
d. az irányadó jogszabáJyok meghatrározásáról,
e. polgrári peres eljáráS 9setén a kizárólagos illetékességgel eljáró bíróságról.
2,/
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