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a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló

13/2013.(V.30.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról

Túrkeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdésében és 35. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk

(1) bekezdésének a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a települési

hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 13/2013.(V.30.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról (továbbiakban: rendelet) a következőket rendeli:

1. §

A rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A települési hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás teljesítésére az önkormányzat az erre jogosult közszolgáltatóval hulladékgazdálkodási közszolgáltatási

szerződést köt.”

2. §
(1) A rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlan használója a szolgáltató részére hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat köteles fizetni.”

(2) A rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A kötelező közszolgáltatás igénybevétele ingatlanonként e rendeletben szabályozott hulladékgyűjtő edényzet tekintetében megkötött szolgáltatási szerződéssel teljesíthető. A

szolgáltatás igénybevételének hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díját a szerződésben rögzített ingatlant érintő, tárgyhavi ürítések számának és a szerződésben rögzített típusú

edényzet egyszeri ürítési díjának szorzataként kell megállapítani.”

(3) A rendelet 4. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(3) A nem rendszeres települési hulladék szállításának hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díja az ingatlan használója és a közszolgáltató között megkötött szolgáltatási

szerződésben rögzített hulladékgyűjtő edényzet egyszeri ürítési díjának és az ürítések számának szorzata. A hulladék hulladéklerakóban történő elhelyezésének díja az ingatlan

használóját terheli. A szállítási és elhelyezési díjat a közszolgáltató tárgyhónapot követően, egy összegben számlázza ki az ingatlan használójának.”

(4) A rendelet 4. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(4) Az ingatlan használójának változása esetén a közszolgáltatás díját a használó változás bejelentése hónapjának utolsó napjáig a régi, az után pedig az új használó köteles

fizetni.”

(5) A rendelet 4. § (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(5) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat az ingatlan használója tárgyhónapot követően, a közszolgáltató által kiállított számla ellenében köteles megfizetni.”

(6) A rendelet (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(6) Ha az ingatlan elé kirakott hulladék mennyisége meghaladja a hulladékgyűjtő edényzet űrtartalmát a közszolgáltató jogosult a többletmennyiséget egy önálló ürítésként

rögzíteni, melyről írásban értesítenie kell az ingatlan használóját.

Ha az ingatlan használója vitatja a többletmennyiség rögzítését, az értesítés kézhezvételét követő 8 napon belül a szolgáltatónál észrevételt tehet.”

3. §
A rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) Az ingatlan használója a települési hulladék gyűjtésére, illetve elszállítására a közszolgáltató által meghatározott típusú gyűjtőtartályt köteles beszerezni és használni.

A rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) A nem rendszeres egyéb települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás igénybevételéhez és teljesítéséhez a gyűjtőtartályok vonatkozásában a használó és a

közszolgáltató közötti szerződés az irányadó.”

4. §

A rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az ingatlan használójának kötelessége a rendszeres háztartási hulladék, illetve rendszeres egyéb hulladék gyűjtésére és elszállításra való átadásra szolgáló gyűjtőtartály szükség

szerinti tisztán tartása, fertőtlenítése és rendeltetésszerű használata.”

A rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A rendeltetésszerűen használt gyűjtőtartály szükség szerinti javításáról, cseréjéről és esetleges pótlásáról az ingatlan használója köteles gondoskodni.”

A rendelet 7. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az ingatlan használója a gyűjtőtartályban a települési szilárd hulladékot úgy köteles elhelyezni, hogy az a tartály mozgatásakor és ürítésekor ne szóródjon, továbbá a gépi

ürítést nem akadályozza.”

A rendelet 7. § (4)

„(4) A gyűjtőtartályban elhelyezhető települési hulladék súlya:

a)    60 l-es edényzet esetén 12 kg

b)    110 l-es és 120 l-es edényzet esetén 25 kg

c)     1100 l-es konténer esetén 250 kg”

5. §

A rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az ingatlan használója köteles a gyűjtőtartályt a hulladék elszállítása céljából a közszolgáltató által megjelölt időben, közterületen, a gyűjtést végző gépjárművel

megközelíthető és az ürítésre alkalmas helyen elhelyezni.”

6. § (1) A rendelet 9. § (1) bekezdése első mondatában az „ingatlan tulajdonosa” helyébe az „ingatlan használója” kifejezés lép.

(2) A rendelet 9. § (5) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A zöldhulladékot a közszolgáltató által meghatározott és kihirdetett napokon az ingatlan előtt kell elhelyezni a közszolgáltató által rendszeresített zsákokban.”

7. § A rendelet 10. § (1) bekezdése második mondatában a „rendszeres háztartási hulladékra” kifejezés „ rendszeres hulladékra” kifejezésre módosul.

8. §
(1) A rendelet 11. § (1) bekezdése b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„b) a gyűjtőtartály az alkalmazott gépi ürítési módszerrel az ingatlan használójának felróható okból nem üríthető,”

(2) A rendelet 11. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdésben említett esetekben a közszolgáltató a használót írásban haladéktalanul értesíti a hulladék elszállítása megtagadása tényéről és okáról. A használó a

megtagadási okokat maga köteles megszüntetni vagy megszüntetéséről gondoskodni. Ha e kötelességének a használó a szállítás meghatározott újabb időpontjáig nem tesz

eleget, a közszolgáltató a használó költségére és felelősségére a hulladék elszállításának megtagadására okot adó körülményt megszünteti vagy mással megszüntetheti. Az ezzel

kapcsolatban felmerült tényleges költségeket a Közszolgáltató az ingatlan használója terhére kiállított, külön számlában érvényesíti.”

9. §

(1) A rendelet 12. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) Az ingatlan használója jogosult a közszolgáltatónak a hulladék elszállítására irányuló megrendelését bejelenteni, ha ingatlanán a helyi közszolgáltatás alá nem eső, esetileg

számított alkalmi háztartási hulladék is keletkezik vagy ilyen hulladék keletkezése várható.”

(2) A rendelet 12.§ (2) bekezdésében „a tulajdonos rendelkezésére bocsátja” kifejezés helyébe „az ingatlan használója rendelkezésére bocsátja” kifejezés lép.

10. §
 A rendelet a következő 12/A. § -al egészül ki:

„12/A. § A településen üdülőövezet nincs, ezért külön szabályozás nem szükséges.”



11. §

A rendelet következő 12/B. § -al egészül ki:

(4)       „12/B.§ A Szolgáltató jogosult a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással összefüggő személyes adatok (természetes személyazonosító adatok, lakcím, adóazonosító jel)

kezelésére a közszolgáltatás teljesítése érdekében. A személyes adat kezelése során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

rendelkezéseinek megfelelően köteles eljárni.”

12. §

A rendelet a következő melléklettel egészül ki:

„Az 5/2015.(II.26.) sz. rendelet melléklete

A települési hulladék rendszeres szállítására vonatkozó közszolgáltatási szerződés egyes tartalmi elemei:

1.     A szerződő felek megnevezése, elérhetősége, adószám vagy adóazonosító, számlavezető pénzintézet,

2.     A közszolgáltatás igénybe vételének kezdő napja,

3.     A teljesítés helye pontos cím szerint,

4.     A gyűjtőedény űrtartalma és darabszáma,

5.     Az ürítés gyakorisága és az ürítési időszak,

6.     A közszolgáltatás díja, megfizetés módja”

13. § Hatályát veszti a rendelet 4. § (7) bekezdése.

14. § E rendelet kihirdetése napján lép hatályba és a kihirdetését követő napon hatályát veszti.
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