Valkó Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2013. (X.16.) számú rendelete

a települési szilárd hulladék begyűjtésére, szállítására, kezelésére
vonatkozó közszolgáltatás ellátásáról szóló
10/2009. (IX.25.) számú rendeletének módosításárÓl.

Valkó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32.
cikkének (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a
hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: hulladéktörvény 47. § (4)
bekezdésére tekintettel a 10/2009. (IX.25.) számú rendelete az alábbiak szerint módosul:

1. §
A rendelet 3. § (4) bekezdése az alábbiakra módosul:
,,3. § (4) Nem terjed ki a rendelet hatálya a gazdasági, termelési szilárd hulladékokra, a
veszélyes-, valamint a folyékony hulladékokra. Ezek kezeléséről, hasznosításáról vagy
ártalmatlanításra feljogosított szervezetnek történő átadásáról a hulladék termelője,
birtokosa a hulladéktörvény és más jogszabályok előírásai szerint köteles gondoskodni."

2. §
A rendelet 4. § (1) bekezdés b.) pontja hatályon kívül helyezve.

3. §
A rendelet 6. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
,,6. § (1) Gazdálkodó szervezet nem köteles a Közszolgáltatás igénybevételére, ha a
gazdálkodó szervezet ingatlantulajdonos a háztartási hulladékhoz hasonló hulladék részét
képező

elkülönítetten

gyűjtött

hulladék

kezeléséről

a hulladéktörvény

31.

bekezdésében a-d) és f) pontokban meghatározottak szerint gondoskodik."

4. §
(1) A rendelet 11. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
,,11. §. (2)Külön eljárás és igénybejelentés alapján évente egy alkalommal lomtalanítás
lebonyolítása a 16. §-ban foglaltak szerint."
(2) A rendelet 11. § (4) bekezdése hatályon kívül helyezve.

§

(1)

5. §
A rendelet 14. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
,,14. § (2) A hulladék összegyűjtést, szállítást és kezelést csak olyan gazdálkodó szervezet
végezheti, amely megfelel a hulladéktörvényben előírt feltételeknek."

6. §
A rendelet 16. §-a hatályon kívül helyezve.
7 .§

A rendelet 17. §-a az alábbiak szerint módosul:
,,17. § (1) A települési szilárd hulladék rendszeres gyűjtésével, elszállításával, valamint
ártalmatlanításával kapcsolatos kötelező közszolgáltatás igénybevételéért a Tulajdonos a
Szolgáltatónak köteles fizetni.
(2) A közszolgáltatási díjbeszedését, valamint a hulladékszállítással kapcsolatos ügyintézést a
Valkó Nagyközség Önkormányzata végzi.
(3) A díj számlázása negyedévente történik

amelyről

az önkormányzat számlát állít ki. A díjat

a Tulajdonos utólag a számlán megjelölt időpontig köteles kiegyenlíteni.
(4) A hulladékkezelési közszolgáltatással kapcsolatban felmerült díjhátralék adók módjára
behajtható köztartozás.
(5)

Amennyiben

a közszolgáltatást

igénybevevő

díjhátralékos

nem

tulajdonosa

az

ingatlannak és a vele szemben lefolytatott behajtás eredménytelen, úgy a díjhátralék,
késedelmi kamat és a felmerült költségek az ingatlan tulajdonosától, vagyonkezelőjétől
kerülnek behajtásra.
(6) Tulajdonos a számlával

kapcsolatban

kifogást emelhet. A kifogásnak

a számla

kiegyenlítésére halasztó hatálya nincs. Az írásban tett kifogásra a Szolgáltató 30 napon belül
írásban köteles válaszolni.
(7) Az ingatlan tulajdonosának változása esetén az új tulajdonos a tulajdonosváltozás hitelt
érdemlően történő

igazolása alapján az írásbeli bejelentést követő napjától köteles a

szolgáltatás díját megfizetni.
(8) Nem tagadható meg a közszolgáltatás díjának megfizetése, ha a Szolgáltatót a
közszolgáltatás teljesítésében elháríthatatlan ok akadályozta, és az akadályelhárítását
követő 72 órán belül a hulladékot a Tulajdonostól elszállította."

8.§

A rendelet 18. §-a az alábbiak szerint módosul:

//18. § (1) Azok az
akik hitelt

üdülőként

érdemlően

vagy

időlegesen

használt külterületi ingatlanok tulajdonosai,

bizonyítják, hogy ingatlanukat az év egyik felében használják és

amennyiben azt a Szolgáltatótól írásban

kérelmezik 7 hónap

időtartamra

kötelesek

megfizetni a díjat. Nem jár ez a kedvezmény azokra az ingatlanokra, amelyekben állandó
vagy tartózkodási lakcímmel rendelkező személy/ek van/nak bejelentve.
(2)

Magánszemélyek

szemétszállítási

díjfizetési

kötelezettségéhez

az önkormányzat

hozzájárulhat úgy, hogy az egyedül élők esetében a hulladékdíj 50 %-át átvállalja. Az erre
vonatkozó

kérelmekről a Szociális

Bizottság dönt.

(3) Házaspárok esetén, ahol mindkét fél 60 év feletti nyugdíjas, vagy rokkantnyugdíjas Valkó
Nagyközség Önkormányzata Szociális Bizottságához címzett - az aktuális nyugdíjszelvényt
csatolva - kérelmet kell benyújtani a (2) bekezdés szerinti támogatás igénybevételéhez."
9.§

A rendelet 22. §-a hatályát veszti.
10.§

A rendelet 21. § (3) bekezdése az alábbiakra módosul:
//21. § (3) Az építési és bontási hulladék kezelése során szabályozott módon kell eljárni,
elszállításáról a Tulajdonos jelen rendeletben meghatározott módon, vagy más szolgáltató
igénybevételével -külön díjazásért - köteles gondoskodni."

ll. §

(1) A rendelet 1. sz. mellékiete hatályát veszti.
(2) A rendelet 2. sz. mellékiete 1. sz. mellékletre módosul.

12.§

(l)Ez a rendelet 2013. október 17. napjától lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző köteles gondoskodni.

A rendelet kihirdetve:
Valkó, 2013. október i~
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