Álmosd Község Önkormányzata Képviselő-testületének
25/2018. (IX.14.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
a hulladékgazdálkodási közfeladat és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról
szóló 11/2017. (IV. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Álmosd Község Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV.
törvény 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a
környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
Debreceni Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya véleményének
kikérésével a következőket rendeli el:
1.§ A Rendelet 2.§ (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(11) A közszolgáltató feladatai ellátására – a Ht. előírásai szerint – 99,3%-os mértékben
közszolgáltatói alvállalkozót vesz igénybe.”
2.§ A Rendelet 2.§-a az alábbi (12) bekezdéssel egészül ki:
„(12) A közszolgáltatói alvállalkozó által végzett hulladékgazdálkodási tevékenységek a
következők:
a) hulladékgyűjtés,
b) hulladékszállítás,
c) hulladékkezelés,
d) hulladék átvétele,
e) létesítményüzemeltetés,
f) ügyfélszolgálat üzemeltetése.”
3.§ A Rendelet 7.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az igazolás kiállításával kapcsolatos eljárásban az általános közigazgatási rendtartásról
szóló 2016. évi CL. törvény előírásait kell alkalmazni.”
4.§ A Rendelet 8.§ (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A lomtalanításra meghirdetett időpontban az ingatlanhasználó a rendszeresített gyűjtési
helyen a hulladékot úgy helyezheti el, hogy az a jármű- és gyalogosforgalmat ne zavarja, a
zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, továbbá ne járjon baleset, vagy károkozás
veszélyének előidézésével.”
5.§ A Rendelet 15.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„15.§ (1) Ha az ingatlanon keletkező hulladék mennyisége alkalmilag meghaladja az
ingatlanon használt gyűjtőedény űrtartalmát,az ingatlanhasználó a többlethulladékot kizárólag
a közszolgáltatótól átvett, jelzéssel ellátott gyűjtőzsákba, gyűjtőedénybe teheti.
(2) Ha az ingatlanhasználó bejelenteni a közszolgáltatónak, hogy ingatlanán az addig
szokásos hulladékmennyiséget jelentősen meghaladó mennyiségű települési hulladék
keletkezik, a bejelentés alapján a közszolgáltató köteles az ingatlanhasználó által megjelölt

időpontra vagy időtartamra a hulladék adott mennyiségének megfelelő, illetve elszállításához
alkalmas nagyobb űrtartalmú, vagy további gyűjtőedényt biztosítani.
(3) A heti szállítási gyakoriságon felüli többlethulladék elszállítását az ingatlanhasználó – a
hulladék keletkezését megelőzően legalább 5 nappal - köteles jelezni a Közszolgáltató felé. A
Közszolgáltató rendelkezésre bocsátja a többlethulladék elszállításához szükséges
gyűjtőedényt (zsák, konténer, edényzet). A többlethulladék elszállítására a Közszolgáltató
által meghatározott időpontban kerül sor.
(4) A többletszolgáltatásnak megfelelő díj ellenértékét az ingatlanhasználó a Koordináló szerv
részére fizeti meg.”
6.§ A Rendelet 15/A.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az ingatlantulajdonos a közterület tisztítása során összegyűjtött települési hulladékot az e
rendeletben meghatározott gyűjtőedényzetbe vagy gyűjtőeszközbe köteles elhelyezni, illetve a
hulladékgyűjtő pontra történő elszállításáról gondoskodni.”
7.§ A Rendelet 16.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a Koordináló szerv
által kiállított számla alapján, legalább 15 napos fizetési határidővel köteles megfizetni.”
8.§ A Rendelet a 17.§-t követően a következő, 17/A.§-sal egészül ki:
„17/A.§ Üdülőingatlanok esetében a Közszolgáltató az e rendeletben szabályozott
közszolgáltatást legalább hat hónap időtartamban, áprilistól szeptemberig köteles biztosítani
heti egy alkalommal történő gyakorisággal.”
9.§ Hatályát veszti
a) a Rendelet 15/C.§ (3)-(5) bekezdése és
b) a Rendelet 17.§ (1) bekezdése.
10.§ E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
Álmosd, 2018. szeptember 13.
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