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Sajóvelezd Község Képviselő-testülete 7/2016(VIII.19.) önkormányzati rendelet
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Sajóvelezd Községi Önkormányzat Képviselő- testülete
7/2016. (VIII.19.) önkormányzati rendelete
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról
Sajóvelezd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV.
törvény
88. §-ának (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 19. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el.
l. Általános rendelkezések
1.§.
(1) Sajóvelezd Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a rendeletben foglaltak
szerint a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás (
székhely:3700.Kazincbarcika,Fő tér 4.) tagjaként
gondoskodik az önkormányzati
hulladékgazdálkodási közfeladat (továbbiakban: hulladékgazdálkodási közszolgáltatás) ellátásának
biztosításáról.
(2) Sajóvelezd Község közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást
közszolgáltatási szerződés alapján kizárólagos joggal a ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely:3700.Kazincbarcika,Munkácsy tér 1. továbbiakban:
Közszolgáltató) látja el.
(3) Az ingatlanhasználó és a Közszolgáltató közötti jogviszony a közszolgáltatás igénybevételének
ténye vagy az a tény hozza létre, hogy a Közszolgáltató a közszolgáltatást az ingatlanhasználó
részére felajánlja,illetve a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll.
(4) A jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági és egyéb szervezet
vonatkozásában külön szerződést kell kötni és külön megállapított szolgáltatási díjat kell
fizetni.
2. A közszolgáltatás ellátása rendje
2.§
(1) A hulladék begyűjtésének, elszállításának rendjét és az ellátott területre rendszeresített
gyűjtőedények típusát,minimális térfogatát,darabszámát a Közszolgáltató az Önkormányzattal
egyeztetve
határozza
meg,melyről
az
ingatlanhasználókat
a
helyben
szokásos
módon
tájékoztatni kell. A közszolgáltatás feltételeiben
bekövetkezett változásról a Közszolgáltató az ingatlanhasználót a változás bekövetkezése előtt
írásban köteles értesíteni.
(2)A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása a Közszolgáltató által az önkormányzattal
egyeztetett módon heti rendszerességgel hétfői napokon történik.(továbbiakban : hulladékszállítási
nap)
(3) A nagydarabos hulladék (lom) szervezett gyűjtéséről és elszállításáról évente egy alkalommal a
Közszolgáltató az önkormányzattal egyeztetett időpontban és módon térítésmentesen gondoskodik
-2(4) Közterületen szervezett rendezvény során keletkezett hulladék tárolásáról,elszállításáról s
rendezvény szervezője köteles gondoskodni
.
3.Az ingatlanhasználók jogai és kötelezettségei
3.§
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(1) A közszolgáltatással ellátott területen az ingatlanhasználó köteles
a biztosított
közszolgáltatást igénybe venni és a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő
Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: Koordináló szerv) részére annak díját
megfizetni
(2) Az egyedi azonosító jellel ellátott gyűjtőedényt a hulladékszállítási napon reggel 7.00 óráig
köteles az ingatlanhasználó az ingatlana előtti közterületre kihelyezni,és az ürítést követően azt
onnan haladéktalanul ingatlanára visszahelyezni.
(3) A gyűjtőedény űrtartalmát meghaladó többlet települési hulladék elszállíttatására a
közszolgáltatás igénybevételére kötelezett ingatlanhasználó a Közszolgáltató által rendszeresített,
külön térítés ellenében rendelkezésre bocsátott műanyag zsák felhasználásával is
jogosult.
(4) Az ingatlanhasználó köteles bejelenteni, ha tulajdonos- változás vagy egyéb ok miatt a
közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik,vagy ha a közszolgáltatást 2 hónapot
meghaladóan nem kívánja igénybe venni.,vagy az ingatlant nem lakja és azt nem
hasznosítja,illetve,ha a korábbi méretű gyűjtőedénytől eltérő méretű edény használatára válik
jogosulttá. A változásokat az ingatlanhasználó köteles haladéktalanul az önkormányzathoz
bejelenteni,mely szerv a hozzá beérkező bejelentéseket havonta egyszer a Közszolgáltatóval
egyeztetett időpontban továbbítja a Közszolgáltató felé.
4. A közszolgáltató jogai és kötelezettségei
4.§
(1)A Közszolgáltató a jelen rendeletben és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésben
megfogalmazottak szerint köteles gondoskodni a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás folyamatos
ellátásáról.
(2) A Közszolgáltató a gyűjtőedény kiürítését a tőle elvárható gondossággal köteles elvégezni.
Kötelessége az ürítés közbeni állagmegóvás,valamint a szakszerűtlen ürítésből eredő rongálások
megakadályozása
(3) Az ürítésből vagy szállításból eredő szennyeződés esetén a Közszolgáltató a hulladék
eltakarításáról és az eredeti környezeti állapot helyreállításáról köteles gondoskodni.

-35.A közszolgáltatás során alkalmazott gyűjtőedények , a díjfizetés szabályai és a díjfizetés
szüneteltetése
5.§
(1) Sajóvelezd község területén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása 60 l-es és 120 l-es
gyűjtőedényzet kihelyezésével történik.
(2) A közszolgáltatás díját a Koordináló szerv által kiállított számla alapján a közszolgáltatást
igénybevevők
a
számlán
szereplő
határidőre
kötelesek
megfizetni
(3) Ha az ingatlanhasználó a 3.§ (4) bekezdésében megjelölt változásokat nem jelenti be
határidőre a Közszolgáltató a korábbi gyakorlat szerint teljesíti a szolgáltatást..
(4) A közszolgáltatás szüneteltetésének kérelmezése esetén a kérelmezés időpontjában még ki nem
számlázott időszakra érvényesíthető a díjfizetés szüneteltetése.
(5) Amennyiben a szüneteltetés ideje alatt
települési hulladék kerül kihelyezésre,úgy a
Közszolgáltató a hulladékot elszállítja, a Koordináló szerv pedig –az ingatlantulajdonos egyidejű
írásos értesítése mellett a heti egyszeri ürítést vélelmezve -a ténylegesen kihelyezett hulladék
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mennyiségének megfelelő díjat számláz mindaddig,ameddig az ingatlan tulajdonosa bejelentési
kötelezettségének
nem
tesz
eleget.
(6) Díjhátrálék keletkezése esetén annak behajtása a hatályos hulladékról szóló törvény,valamint
a törvény végrehajtási rendelete alapján történik.
6. Záró rendelkezések
6.§
(2) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. Hatályát veszti SajóvelezdKözségi Önkormányzat Képviselő-testületének a települési hulladék
gyűjtésére,szállítására és elhelyezésére vonatkozó szabályokról szóló 10/2014.
(XII.5.)önkormányzati rendelete

Pál Katalin
polgármester
A rendelet kihirdetésre került.
Sajóvelezd,2016.augusztus 19.

Schlögl Zoltánné
jegyző

Schlögl Zoltánné
jegyző
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