Szakály Község Önkormányzat Képviselő-testületének
9l20'|6.(Vll1.10.) önkormányzati - re n de lete

A közterü letek tisztántartásáról és
a települési h ul ladékkal kapcsolatos közszolgáltatásró!
szóló í 9/20 1 3. (Xl 1.20.) ön kormán yzati rendelet módosításáról
Szakály Község önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye
32, cikk (1) bókezdés a.) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairÓl szól
2011, eve CLXXXIX, törvény 13. § (1) bekezdés 5, és 19, pontjában kapott
hatáskörében eljárva, a hulladékokról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35, §-ában, a
39. § (5) bekezdésében,a 88, § (4) bekezdésébenkapott felhatalmazás alapián, a
Méfiátlanságot- összeférhetetlenséget és Vagyonosodást Vizsgáló Bizottságot
véleményen-et<kikéréseután, figyelerrlrnel a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
végzésénekfeltételeiről szóló 3Bö/2014.(Xl1.31.) Korm. rendeletben foglaltakra, az
alábbi rendelet alkotja
:

1.§
közterületek tisztántartásáról és a települési hulladékkal kapcsolatos
közszolgáltatásról szóló 19l2013.(Xl1.20.) önkormányzati rendelet 13.§ helyébe a

A

következő rendelkezés lép:

(1)Szakáty községben a települési hulladék gyűjtéséről, elszállításárÓl,
elheÍyezésérőlés ártatmatlanításáról - közszolgáltatás keretében - az ALISCA
TERRA Regionális Hulladékgazdátkodási Nonprofit Kft. (7100 Szekszárd, Epreskert

'í3.§.

u. 9., a továbbiakban: Közszalgaltató)

gandoskodik.

Szakáty Község ónkormányzata a Dél-Bataton és Sióvölgy Nagytérségregionátis
hutladékgazdátkodási rendszer megvalósítására létrehozott önkormányzati
konzorcium tagjai által megltatározort sióvölgyi ellátási területhez és az e területre
(2)

szervezett regionátis hulladékkez_elési közszolgáltatási

rendszerhez tartozik.

Az önkormányzat szükség esetén gontloskodik a Közszolgáltató javaslata alapján
a gyűjtőpontok kijelöléséről, a tétesítményekmegvalósításáról és a KözszolgáltatÓ
útján a működtetésükről, valamint biztosítja a közterület térítésmenteshasználatát az
indokolt mennyiségű gyűjtőedény kihelyezéséhez, tárolásához és
(3)

megközelítéséhez."

2.§

közterületek tisztántartásáról és a települési hulladékkal kapcsolatos
közszolgáltatásról szóló 1gl2013.(Xl1.20.) önkormányzati rendelet 16.§ helyébe a

A

következó rendelkezés lép:

közszolgáltatási szerződés tartalmi eiemei a hulladékról szólÓ 2012, évi
CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Hgtv.) 34. § (5) bekezdése határozza meg.

í6.§ ,, A

3.§

A

közterületek tisztántartásárói és a települési hulladékkal kapcsolatos
közszolgáltatásról szóló 19l2013.(Xl1.20.) önkormányzati rendelet 17.§ helyébe a
következő rendelkezés lép:

"17. § (1) A közszolgáltatási szerződést a felek 10 évre kötik, első ízben 2014.
januárl-jétől.
(2) A közszolgáltatási szerződést az önkormányzat csak a Hgtv.37. § (1) bekezdésében, míg a Közszolgáltató a Hgtv.45. § (2s bekezdésében meghatározott esetekben
mondhatja fel,
(3)

A felmondási idő legalább két hónap, legfeljebb hat hónap lehet.

(4) A közszolgáltatási szerződés felmondása esetén az önkormányzatnak
haladéktalanul intézkednie kell, hogy a felmondási idő lejártát követően a
közszolgáltatás

folyamatosan biztosítolt legyen."

4.§

A

és a

közterületek tisztántartásárói

települési hulladékkal kapcsolatos

közszolgáltatásról szóló 1912013.(Xl1.20,) önkormányzati rendelet 18
következő rendelkezés lép:

,,í8. §

(1)

.§

helyébe a

Az ingatlantulajdonosok a közszoigáltatásért díjat kötelesek fizetni.

(2) Nem tagadhatja meg a köz-szolgáltatási díj megfizetését az a kötelezett, aki a
települési hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a
közszolgáltató számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás
te lj e s ítésé re vo n

atkozó

re n d e l kezé s

re

á

llá

s

át

ig a

zo lj a.

(3) Amennyiben az ingatlantulajdc,nos nem köt írásbeli közszolgáltatási

szerződést
tárolóedény nagyságáróI sem tesz a Közszolgáltatónak
bejelentést, a közszolgáltatási díj megállapításánál a Közszolgáltató mindaddig
jogosult ingatlanonként 1 db 1'í0/120 literes tárolóedény heti egyszeri üfitési
gyakoriságát vélelmezni, míg az ingatlantulajdonos írásban a közszolgáltatási
szerződést meg nem köti.

és az általa hasznáIt

A közszolgáltatás igénybevétetéértdí.ifizetésre kötelezett ingatlantulajdonosokat
terhelő díjat a Nemzeti Hulladéxga:zaálh:odási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.-nek
kell megfizeti, aki egyúttal gondoskodik a kintlévőségek beszedéséről is.
(4)

5.§

közterületek tisztántartásáról ós a települési hulladékkal kapcsolatos
közszolgáltatásról szóló 1912013.(Xl1,20.) önkormányzati rendelet 23.§ helyébe a

A

következő rendelkezés lép:

u23. § (1) Szüneteltethető az egyedi tárolóedényre vonatkozó közszolgáltatási
jogviszony azon ingatlanok esetében, amelyekben állandó jelleggel senki nincs
bejelentkezve, illetve amelyben legalább harminc naptári nap időtartamban
életvitelszerűen senki sem lakik, és emiatt az ingatlanon hulladék sem keletkezik,

A szüneteltetésre vonatkoz_ó igérlyi legalább nyolc nappal a szünetelés kívánt
kezdő időpontja előtt, az ingatlantulajdonos írásbanköteles bejelenteni a
(2)

közszolgáltatónak.

A szüneteltetés fennállását, amennyiben abban változás nem következett be, az
ingatlantulajdonosnak évente be keli jelenteni a közszolgáltatónak. A bejelentésben
(3)

jogosult ellenőrizni.

foglaltak valóságtartalmát a közszolgáltató
(4) Amennyiben

a szünetelés időtartanla

alatt hulladékkezelésiközszolgáltatás

tartozó hulladék kerül kihelyezésre, úgy a közszolgáltató
lladék el száll ítását,"

alá

jogosult megtagadni a

hu

6,§

közterületek tisztántartásárol és a települési hulladékkal kapcsolatos
közszolgáltatásról szóló 19l2Q13.(Xi1,20.) örrkormányzati rendelet 27.§ (3) és (a)
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A

"(3) A hulladék elszállítására, illetve elszállításra való előkészítésére:
a) szabványosított 60/70, 110/120, 240 vagy 770 literes gyújtőedényt,
b) szabváiyosított 770 literes, 7,7 m3, 3 m3 vagy 5 m3 űrméftékűgyűjtőedényt
kell alkalmazni.
c) 70 literes közszolgáltató emblémájávalellátott zsák.

(4) Ha az ingatlanon keletkező htilladék mennyisége a gyújtőedénybe elhelyezhető
és a 2. függetékében meghatáro,ziltt nlei!ílliséget meghaladja az ingatlantulajdonos
áttat vásárott, és a Közszolgáltató emblémájával ellátott zsákban kihelyezett
hulladékot a Közszotgáltató elszállítja. Ennek többletdíját az ingatlantulajdonos a
hulladékgyűjtő zsák megvásárlásávai fizeli meg."

7.§

A

közterületek tisztántartásáról és a települési hulladékkal kapcsolatos
közszolgáltatásról szóló 19l2013.(Xl1.20.) önkormányzati rendelet 31. § helyébe a
következő rendelkezés lép:

A települési hulladék egyes újrahasznosítható összetevőinek - papír, műanyag, üveg, fém, zöldhulladék - elkülönített gyűjtése - 2 db 120 literes edényekben
a közszolgáltató által szeruezett házhoz menő gyűjtéssel illeve - illeve e rendelet 1.
függelékében felsorolt gyűjtőpontokon történik.

,,3í. §

(2)

(1)

Az elkülönített gyűjtésben résztvevő ingatlantulajdonosok az (1) bekezdésben

meghatározott elkülönített gyűjtésre létesíteftgyűjtőhelyek és/vagy az elkülönítetten
gyűjtött hulladék begyűjtésére szeruezett járai igénybevételéértkülön díjat nem
kötelesek fizetni, azonban ez a körülrnény nem mentesíti őket az egyébkéntis
esedékes ren d sze re s közszolg áltatá si d íj m egfizeté se alól.

A házhoz menő elkülönített huliadek gyűjtésekor a társasházak esetében 1100
literes matricával ellátott edény biztosítja a papír, műanyag és 240 literes matricával
ellátott edény biztosítja az üveg elkülönített gyűjtését.Családi házas övezetben
átlátszó zsákban javasolt a műanyagoí és zöld hulladékot, illetve a papírt kötegelve a
közszolgáltató által megjelölt napon kihelyezni a hulladékgyűjtő edény mellé."
(3)

8.§. (1) A rendelet 2016. augusztus
(2)

'iü-én lép hatályba.

A rendelet hatályba lépésévele7yirlőben A

közterületek tisztántartásáról

települési hulladékkal kapcsolatos rözl;zolgáltatásról

szóló

és a

1912013.(XlI.20,)

önkormányzati rendelet 13.§, 16 §. 17.§, 1B.§,23.§,27.§ (3) és (a) bekezdése,31.§a valamint az 1 számú és 2. szárnú rnekliék|et hatályát veszti.

zőld zoltán

A rendelet 2016. augusztus tü-én került kihirdetésre.
Szakály, 2016. augusztus 10.

1. Függelék

Az Önkormányzat köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd hulladékkal
kapcsolatos közszolgáltatásról és a közszolgáltatás díjairól szóIó
9 /2016.( Vlll. íO.) önkormányzati rendeletéhez

A rendelet 31 .§.(í) bekezdésében megjelölt konténeres gyűjtóedények a
település területén az alábtri helyeken található:

Zrínyl utcaelején a MaIorn mögött.
Zrinyi utca vége a szilárd burltolrt kezdeténél.
Régi óvoda mellett Tanácsköztársaság út 461. sz.
Kossuth út 1. sz. előtti közterület.
Kossuth út 53. sz. előtti közterület.
6-7. Ürgevár.

1.1
2.1
3.1
4.1
5.1

2,

Függelék

Az Önkormányzat köztisztaság fenntartásáról, a településiszilárd hulladékkal
kapcsolatos közszolgáltatásról szóló
9 12016. (Vl l. í 0. ) ö n ko rmá n yzati rendeletéhez
I

A rendelet 27.§.(3) bekezdésében megjelöltek szerint a tárolóedényekbe
elhelyezhetó hurlaciék rnaxirriális súlya a következő:
literes edény:
- 110-120 literes edény:
- 240literes edény:
-770 literes edény:
- 1100 literes edény:
- 60/70

18-20 kg

28 -32 kg
kg
200 kg
280 kg

70

