Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének
j
10/2012.(V, 02.) önkormányzati rendeletc
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a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
íkt.
hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 2/2007. (11.12.) önkormányzati re ÍHlelctr::::;
módosításáról
A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XL1II. töltény (a továbbiakban: Hgt) 23. §-ában kapott
felhatalmazás alapján - helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva - a következőket rendeli el:
l.§
A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 2/2007. (11.12.)
Önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 2. melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.
2.§
A rendelet 2012. május 1. napján lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Zilai Károly
polgármester
Záradék:

Árgyelán Andr ea
jegyző

Melléklet a 10/2012. (V. 02.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 2/2007. (11.12.) önkormányzati rendelethez
A hulladékkezelési közszolgáltatás díjai
1. A háztartási hulladékkal kapcsolatos kötelező szolgáltatás igénybevételi díja (hulladékszállítási díj)

Rendszeresített
Gyííj tőtartály mérete (liter)

Ürítési gyakoriság szerinti díj
(Ft/db/ürítés)

120
240
1100

312
624
2 860

2. Szolgáltatói emblémával jelzett zsákos (60 1) közszolgáltatás díja 165 Ft/db.
3. Az évente egy alkalommal legfeljebb 1 m234,maximum 200 kg hulladék elhelyezése díjtalan.
4. Az 1 nv’-nél, illetőleg a 200 kg-nál több hulladék-elhelyezés esetén a díj a rendszeresített
gyüjtőtartályok díjai alapján kerül meghatározásra.

(Ezen rendeletben megállapított díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák)

Nagykereki I^Üzség .Önkormányzatának Képviseló-tentül&té 9 ' it
igen *szávtkhttuV
rendeletét alltb\ja;'

.
•
s ,

alábbi'

NAGYKEREXfl KÖÍ^ÉGJ ÖNKORMÁNYZAT.' ‘
Képviselő-testületének'
7/2008 (V.13.) NKÖKt rendeleti
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos '
hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló
2/2007. (IL 12.) NKÖKt rendelet módosításáról, ..

/ *;:'2öl2>Ü3r ;2 ?

;
'■ •

t ~JX’ •‘■V : ‘
•í‘

^

§

• . .
. , •‘ •

;

; A 2/2007.(1^12.) NKÖKt. rendelet 8.§ (2) bekezdése az alábbira módosul; .;"

*í

(3) A hulladék' begyűjtésének, elszállításának rendje, gyakorisága: az
)
i
..J ^ ___ 1
~
k if lii.:
Api

*v'*í- ' " ’• ‘
.
*, *i - *

" * ’. ; ;

ivAnvfcd veiuu. .

üt 1,{t5iy tUW|l iÖAUW, WliílíiWy

-T " h * l 1

esetén a háztartási hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás közösen is igénybet.ych^tŐgŰX®1^ 1! ■
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(4) Bz a rendelet 2008, június 01 -töl lép hatályba.
(2) A rcndelebkihixdetéséröl a jegyző gondoskodik.
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Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testülete

BeérkeieHT

üim .fív- t o

18/2010.(XII. 15) önkormányzati reiulelete

Előadó:
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 2/2007. (II. 12.) önkormányzati ^
l ‘i ef
módosításáról
lú L ^ L

A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLÍII. törvény (a továbbiakban: Hgt) 23. §-ában
kapott felhatalmazás alapján - helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

l .§
A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 2/2007.
(II. 12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 2. számú melléklete helyébe e rendelet
melléklete lép.
2-§
Ez a rendelet 2011. január 1. napján lép hatályba és a hatálybalépését követő nap hatályát
veszti.

Zilai Károly sk.

Árgyelán Andrea sk.

polgármester

jegyző

Záradék:
A rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve 2010. XII. 15. napján.
Árgyelán Andrea S.k.
jegyző

Kiadmány hiteléül:

Nagykereki, 2011. január 18.

Mell éklet a 18/2 010. (XII. 15.) ön kormányzó ti i‘éneieleihez
A hulladékkezelési közszolgáltatás díjai

1. A háztartási hulladékkal
(hulladékszállítási díj)

kapcsolatos

kötelező

szolgáltatás

igénybevételi

Rendszeresített

Ürítési gyakoriság szerinti díj

Gyűjtőtartály mérete (liter)

(Ft/db/ürítés)

120

297

240

594

1100

2724

díja

2. Szolgáltatói emblémával jelzett zsákos (60 1) közszolgáltatás díja 155 Ft/db.
3. Az évente egy alkalommal legfeljebb 1 m234,maximum 200 kg hulladék elhelyezése díjtalan.
4. Az 1 m3-nél, illetőleg a 200 kg-nál több hulladék-elhelyezés esetén a díj a rendszeresített
gyüjtőtartályok díjai alapján kerül meghatározásra.

(Ezen rendeletben megállapított díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák)

Nagykereki Községi Önkormányzata Képviselő - testületé
9/2010.(111.22.) NKÖKT rendelete
a szilárdkulladék-kezelés díjának megállapításáról szóló 2/2007.(11.l^^j^CÖKt
rendeletmódosításáról
a0
Nagykereki Községi Önkormányzata Képviselő-tesíülete a helyi öíikormáíiyzatölaol^zóM11
1990. évi LXV. tv. 8.§ (1) bekezdésében, a 16.§ (1) bekezdésében, valamint a
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII /továbbiakban Hgt./ 23. §-bán kapott
felhatalmazás alapján a 64/2008. /IH.28./ Korm. sz. rendeletben foglaltak figyelembe
vételével az alábbi rendeletet alkotja.
1-8Nagykereki Önkormányzata Képviselő-testülete a Rendelet 2. számú mellékletét az alábbiak
szerint módosítja:
2. számú melléklet
1. A szilárd hulladék elszállítás, ártalmatlanítás és tárolás közszolgáltatás díjai

Rendszeresített gyűjtőtartály mérete
(liter)
120 literes kuka
240 literes kuka
1100 literes gurulós konténer

Ürítés gyakoriság szerinti díj
(Ft/ürítés)
287-,
574-,
2.632-,

2. Zsákos hulladékszállítás: szolgáltató emblémájával ellátott és általa forgalmazott 60 literes
hulladékgyűjtő zsák szállítási szolgáltatással:
149-, Ft/db.
Hulladékgyűjtő zsákot csak a szolgáltatón keresztül lehet vásárolni.
3. Konténer bérleti igénybevétel esetén, illetve a szolgáltatón keresztül történő
szállítás
igénybevétele esetén a bérleti díjról és a szállítási szolgáltatás díjáról a szolgáltató és
igénybe vevő külön szerződésben, állapodik meg.
A 2. számú melléklet 1. és 2. pontjában megállapított díjak Általános Forgalmi Adót nem
tartalmaznak.
2 .8
(1)
(2)

A Rendelet 2010. január 1. napján lép hatályba.
E Rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK. Irányelv 15. cikk (3)
bekezdésének megfelelő követelményt tartalmaz.

Nagykereki, 2010. március 22.

Zilai Károly
polgármester

fSsHARg K FT .
Beérkezeti:

Nagykereki Községi Önkormányzata Képviselő - testületc
9/2010.(111.22.) NKÖKT rendelete
a szilárdhulladék-kezelés díjának megállapításáról szóló 2/2007.(11.1
m
rendelet módosításáról
tkt sz:
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Nagykereki Községi Önkormányzata Képviselő-testületé a helyi öíikorm áíiyzatokrol'^ólíF
1990. évi LXV. tv. 8.§ (1) bekezdésében, a 16.§ (1) bekezdésében, valamint a
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII /továbbiakban Hgt./ 23.§-ban kapott
felhatalmazás alapján a 64/2008. /M.28./ Komi. sz. rendeletben foglaltak figyelembe
vételével az alábbi rendeletet alkotja.
!.§•
Nagykereki Önkormányzata Képviselő-testülete a Rendelet 2. számú mellékletét az alábbiak
szerint módosítja:
2. számú melléklet
1. A szilárd hulladék elszállítás, ártalmatlanítás és tárolás közszolgáltatás díjai

Rendszeresített gyűjtőtartály mérete
(liter)
120 literes kuka
240 literes kuka
1100 literes gurulós konténer

Ürítés gyakoriság szerinti díj
(Ft/ürítés)
287-,
574-,
2.632-,

2. Zsákos hulladékszállítás: szolgáltató emblémájával ellátott és általa forgalmazott 60 literes
hulladékgyűjtő zsák szállítási szolgáltatással:
149-, Ft/db.
Hulladékgyűjtő zsákot csak a szolgáltatón keresztül lehet vásárolni.
3. Konténer bérleti igénybevétel esetén, illetve a szolgáltatón keresztül történő
szállítás
igénybevétele esetén a bérleti díjról és a szállítási szolgáltatás díjáról a szolgáltató és
igénybe vevő külön szerződésben, állapodik meg.
A 2. számú melléklet 1. és 2. pontjában megállapított díjak Általános Forgalmi Adót nem
tartalmaznak.
2 .§
(1)
(2)

A Rendelet 2010. j anuár 1. napján lép hatályba.
E Rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK. Irányelv 15. cikk (3)
bekezdésének megfelelő követelményt tartalmaz.

Nagykereki, 2010. március 22.

Zilai Károly
polgármester
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8/2010.(11.24.) NKÖKT rendelete
a szilárdkulladék-kezelés díjának megállapításáról szóló 2/2007.(11.12.) NKÖKt rendelet'
módosításáról

Nagykereki Községi Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV, tv. 8,§ (1) bekezdésében, a 16.§ (1) bekezdésében, valamint a
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII /továbbiakban Hgt./ 23.§-ban kapott
felhatalmazás alapján a 64/2008. /1II.28./ Kőim. sz. rendeletben foglaltak figyelembe
vételével az alábbi rendeletet alkotja.

l .§ .

Nagykereki önkormányzata Képviselő-testülete a Rendelet 2. számú mellékletét az alábbiak
szerint módosítja:
2. számú melléklet
1. A szilárd hulladék elszállítás, ártalmatlanítás és tárolás közszolgáltatás díjai

Rendszeresített gyűjtőtartály mérete
(liter)
120 literes kuka
240 literes kuka
1100 literes gurulós konténer

Ürítés gyakoriság szerinti díj
(Ft/ürítés)
280-,
560-,
2.566-,

2. Zsákos hulladékszállítás: szolgáltató emblémájával ellátott és általa forgalmazott 60 literes
hulladékgyűjtő zsák szállítási szolgáltatással:
149-, Ft/db.
Hulladékgyűjtő zsákot csak a szolgáltatón keresztül lehet vásárolni.
3. Konténer bérleti igénybevétel esetén, illetve a szolgáltatón keresztül történő
szállítás
igénybevétele esetén a bérleti díjról és a szállítási szolgáltatás díjáról a szolgáltató és
igénybe vevő külön szerződésben, állapodik meg.
A 2. számú melléklet 1. és 2. pontjában megállapított díjak Általános Forgalmi Adót nem
tartalmaznak.

2 .§
(1)
(2)

A Rendelet 2010. január 1. napján lép hatályba.
E Rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK. Irányelv 15. cikk (3)
bekezdésének megfelelő követelményt tartalmaz.

Nagykereki, 2010. február 24.

Zilai Károly S.k.
polgármester

Dr. Gombos Attila S.k.
jegyző

Nagykereki Községi Önkormányzata Képviselő - testületé
9/2010.(111.22.) NKÖKT rendelete
a szilárdhuiladék-kezelés díjának megállapításáról szóló 2/2007,(11.12.) NKÖKt rendelet
módosításáról
Nagykereki Községi Önkormányzata Képviselő-testületé a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. tv. 8,§ (1) bekezdésében, a 16.§ (1) bekezdésében, valamint a
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII /továbbiakban Hgt./ 23.§-ban kapott
felhatalmazás alapján a 64/2008. /III.28./ Korm. sz. rendeletben foglaltak figyelembe
vételével az alábbi rendeletet alkotja.
l.§.

Nagykereki Önkormányzata Képviselő-testülete a Rendelet 2. számú mellékletét az alábbiak
szerint módosítja:
2. számú melléklet
1. A szilárd hulladék elszállítás, ártalmatlanítás és tárolás közszolgáltatás díjai

Rendszeresített gyűjtőtartály mérete
(liter)
120 literes kuka
240 literes kuka
1100 literes gurulós konténer

Ürítés gyakoriság szerinti díj
(Ft/ürítés)
287-,
574-,
2.632-,

2. Zsákos hulladékszállítás: szolgáltató emblémájával ellátott és általa forgalmazott 60 literes
hulladékgyűjtő zsák szállítási szolgáltatással:
149-, Ft/db.
Hulladékgyűjtő zsákot csak a szolgáltatón keresztül lehet vásárolni,
3. Konténer bérleti igénybevétel esetén, illetve a szolgáltatón keresztül történő
szállítás
igénybevétele esetén a bérleti díjról és a szállítási szolgáltatás díjáról a szolgáltató és
igénybe vevő külön szerződésben, állapodik meg.
A 2. számú melléklet 1. és 2. pontjában megállapított díjak Általános Forgalmi Adót nem
tartalmaznak.
2 .§
(1)
(2)

A Rendelet 2010. január 1. napján lép hatályba.
E Rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK. Irányelv 15. cikk (3)
bekezdésének megfelelő követelményt tartalmaz.

Nagykereki, 2010. március 22.

Zilai Károly S.k,
polgármester

Dr. Gombos Attila S.k.
jegyző

N agykereki Községi Ö nkorm ányzata Képviselő - testületé
10/2009.(X .29.) N K Ö K T rendelete
a szilárdhulladék-kezelés díjának m egállapításáról szóló 2/2007.(11.12.) N K Ö K t rendelet
módosításáról

Nagykereki Községi Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi Önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. tv. 8.§ (1) bekezdésében, a 16.§ (1) bekezdésében, valamint a
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII /továbbiakban Hgt./ 23.§-ban kapott
felhatalmazás alapján a 64/2008. /III.28./ Korm. sz. rendeletben foglaltak figyelembe
vételével az alábbi rendeletet alkotja.

1.8.
Nagykereki Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2007.(11.12.) NKÖKt. rendelet
Itovábbiakban: R endelet / 2, számú mellékletében meghatározott hulladékszállításra
vonatkozó közszolgáltatási díjak 2009. december 31 -ig hatályban maiadnak.

2. §.
Nagykereki Önkormányzata Képviselő-testülete a Rendelet 2. számú mellékletét az alábbiak
szerint módosítja:
2. számú melléklet
1. A szilárd hulladék elszállítás, ártalmatlanítás és tárolás közszolgáltatás díjai
Rendszeresített gyííjtőtartály mérete (liter)
120 literes kuka
240 literes kuka
1100 literes gurulós konténer

Ürítés gyakoriság szerinti díj (Ft/ürítés)
270-,
540-,
2.475-,

2. Zsákos hulladékszállítás: szolgáltató emblémájával ellátott és általa forgalmazott 60 literes
hulladékgyűjtő zsák szállítási szolgáltatással:
144-, Ft/db.
Hulladékgyűjtő zsákot csak a szolgáltatón keresztül lehet vásárolni.
3. Konténer bérleti igénybevétel esetén, illetve a szolgáltatón keresztül történő
szállítás
igénybevétele esetén a bérleti díjról és a szállítási szolgáltatás díjáról a szolgáltató és
igénybe vevő külön szerződésben, állapodik meg.
A 2. számú melléklet 1. és 2. pontjában megállapított díjak Általános Forgalmi Adót nem
tartalmaznak.

3 .§

A Rendelet 8. §-a az alábbi (9) bekezdéssel egészül ki:
8.§. (9) A településen keletkező komposztálásra alkalmas növényi hulladék elhelyezésére a
Képviselő-testület az alábbi helyet jelöli ki: 4127 Nagykereki Bihari u. 2.szám alatti, 881
hrsz.-ú , 5189m2m2 nagyságú terület.
Az itt elhelyezett komposztálásra alkalmas növényi hulladék hulladékkezelő telepre
szállításáról és a közszolgáltatónak történő átadásáról az Önkormányzat gondoskodik.

4-§
(1)
(2)
(3)

A R endelet a 2. § kivételével 2009. november 10. napján lép hatályba.
A Rendelet 2.§-a 2010. január 01. napján lép hatályba.
E Rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK. Irányelv 15. cikk (3)
bekezdésének megfelelő követelményt tartalmaz.

Nagykereki, 2009. október 29.

Zilai Károly
polgárm ester

Nagy kerek! Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi rend eletet
alkotja:
NAGYKE RE KI KÖ ZSÉG I ÖNKORM ÁNYZAT
Képviselő-testületének
8/2008 (VIIL25.) NKÖKt. rendelete
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló
2/2007. (II. 12.) NKÖKt rendelet m ódosításáról

1. §
A 2/2007 (11.12.) NKÖKt. rendelet 8.§ (3) bekezdése az alábbira módosul:
(3) A hulladék begyűjtésének, elszállításának rendje, gyakorisága: az ingatlantulajdonosok
legalább heti egy alkalommal kötelesek a települési szilárd hulladék elszállítását igénybe venni,
A közszolgáltató a munkaszüneti nap miatti ürítési nap áthelyezéséről az ingatlantulajdonosokat
hirdetményben köteles tájékoztatni.
2-§
A 2/2007 (EL 12.) NKÖKt. rendelet 2. számú melléklete az alábbira módosul:
2. számú melléklet a 2/2007.(11,12.) NKÖKt. rendelethez
A hulladékkezelési közszolgáltatás díjai
1.

A háztartási hulladékkal
(hulladékszállítási díj)23

kapcsolatos

Rendszeresített gyűjtő tartály m érete (liter)
120
240
1100

kötelező

szolgáltatás

igénybevételi

díja

Ürítési gyakoriság szerinti díj (Ft/db/két)
263
526
2409

2.

Szolgáltatói emblémával jelzett zsákos közszolgáltatás díja 140Ft/db

3.

Az évente egy alkalommal legfeljebb lm3, maximum 200kg hulladék elhelyezése díjtalan.

1.

A 200kg hulladék-elhelyezés esetén a díj a mindenkori piaci árnak megfelelően kerül
meghatározásra.

(Ezen rendeletben megállapított díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.)
3.§.
Záró és vegyes rendelkezések
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Nagykereki Községi Önkormányzat KépviselMcstUlcte
8/2007.(IX.14.) NKÖKt. rendeiete

Az 5/2007.(V. 7.) NKÖKt rendel ele az alábbi preambnhimroa] egészül ki:
„Nagykereki Község Önkormányzata a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XJ'JJJ. törvény
23,§-ában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletül alkotja: ”
N agykereki Községi Ön kormányzat KépviseUKiestillete
8/2007.(1X14.) m Ö K l. rendeiete .
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos Indiádékkezelési közszolgáltatásról szóló
2/2007.(11.12.) NKÖKt rendelet módosításáról.

■.. 1

A hulladékgazdálkodásról szóló 2000, évi X1AIÍ, törvény 23.§-ában topott felhatalmazás alapján
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló
2/2007.(1112.) NKÖKt. rendelet 8.§ (3) bekezdése az alábbira módosul:
„A hulladék begyűjtésének elszállításának rendje, gyakorisága: az ingatlantulajdonosok heti egy
alkalommal kötelesek a települési szilárd hulladék elszállítását igénybe venni. A 'közszolgáltató a
munkaszüneti napok miatti ürítési nap áthelyezésről az Ingatlantulajdonosokat hirdetményben
köteles tájékoztatni. “
2 .§

•i

' •! í-

A rendelet 17.§ (1) bekezdés a) pontja az alábbira módosul:
„ 5.^(2) bekezdésében, n

3 .§

A rendeld a klhírdotéso napján lép életbe, A kihirdetéséről a jegyző gondoskodik,

i

Nagykerek it 2007, szeptember 14.
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(1) Ez a rendelet 2008. szeptember 01-től lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Nagykereki, 2008. augusztus 25.

Dr. G G nm m Attila,
jegyző
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hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló
2/2ÖQ7. (Ií. 12.) NKÖKt rendelet módosításáról
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-A 2/2007 (Ií. 12.) NKÖKt, rendelet 8,§ (3) bekezdése az alábbira módosul:
(3) Á hulladék .begyűjtésének, elszállításának vendje, gyakorisága: az ingat lantulajdönos ok
legalább heti egy alkalommal kötelesek a települési szilárd hulladék elszállítását igénybe venni,
: A közszolgáltató ,«• munkaszüneti nap miatti ürítési nap áthelyezéséről az inga Hantul aj(fon osoka t
: hirdettiiépyben■köteles tájékoztatni

2, §

:

A 2/2007 (ÍI. 12.) NKÖKt. rendelet 2. számú melléklete az alábbira módosul:
'*

:

*

tm

2,

számú melléklet a 2/2007;(ÍL 12.) NKÖ Kt rendelethez

A hulladékkezelési közszolgáltatás díjai
1.

A háztartási. hulladékkal
(huliadékszállítá$,i díj) :

kapcsolatos

kötelező

szolgáltatás

igénybevételi

díja

Ürítési gyakoriság szerinti dfl (Ft/dh/hét)
263
1ftr.
1.
.1JJ .
TIT
lt\ :• 1 ' M
lm'
52 6
i: •
2409

Rendszeresített gyűjtőtartály mérete (liter)
120
240
1100
2.

Szolgáltatói emblémával jelzett zsákos közszolgáltatás díja 140.Ft/db

3.

Az évente egy alkalommal legfeljebb 1m3, maximum 200kg hulladék elhelyezése díjtalan.
j

4.

■

A 20Qkg.hulladék-elhelyezés esetén a díj a mindenkori piaci árnak megfelelően kerül
meghatározásra,

(Ezen rendeletben megállapított d(jak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.)
3.§.
Záró és vegyes rendelkezések
(1) Ez a rendelet 2008. szeptember 01 dől lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Nagykereki, 2008. augusztus 25.

Dr. Gombos Attila,
jegyző
T0d
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Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2/2007. (II. 12.) NKÖKt rendelete
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
hulladékkezelési közszolgáltatásról

Nagykereki Község Önkormányzata a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLÍII. törvény (a
továbbiakban: Hgt) 23. §-ában és a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 1. § (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:
I. fejezet
Általános rendelkezések
A rendelet hatálya
!•§
(1)
Nagykereki Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a jelen rendeletben
foglaltak szerint hulladékkezelési közszolgáltatást szervez a települési szilárd hulladék rendszeres
gyűjtésére, begyűjtésére, szállítására, előkezelésére, tárolására, hasznosítására, ártalmatlanítására,
és ezen tevékenységek ellátásáról kötelező helyi közszolgáltatás útján gondoskodik.
(2)
A Közszolgáltatás célja a köztisztaság, a településtisztaság biztosítása, a közegészségügy,
valamint az épített és teimészeti környezet védelme. A kötelező közszolgáltatásra vonatkozó
rendelkezések célja a közszolgáltatás kiszámítható, folyamatos és biztonságos ellátása, a
tevékenység ellenőrizhetősége.
(3)
A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás Nagykereki Község
(továbbiakban: település) mindenkori közigazgatási területére terjed ki.
(4)
A település közigazgatási területén lévő ingatlan tulajdonosa, birtokosa vagy használója
(továbbiakban: ingatlantulajdonos) az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladék gyűjtéséről
és annak a begyűjtésre feljogosított és engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek történő
átadásáról az e rendeletben meghatározott módon köteles gondoskodni.
(5)
Tilos a hulladékot elhagyni, a gyűjtés, a begyűjtés, lerakás szabályaitól eltérő módon
felhalmozni, ellenőrizetlen körülmények között elhelyezni, kezelni.
(6)
A település közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező
helyi közszolgáltatás teljesítésére jogosult, illetőleg kötelezett közszolgáltató a Bihari
Hulladékgazdálkodási Kft.
4100 Berettyóújfalu, Dózsa Gy. u. 17-19. (a továbbiakban:
Szolgáltató).
2* §

2

(1)
Az Önkormányzat a hulladékgazdálkodási feladatainak ellátása érdekében együttműködik
a bihari régió vonzáskörzetében tartozó települési önkormányzatokkal.
(2)
Az együttműködés tartalmát és feltételeit külön Önkormányzati társulási megállapodás
rögzíti. A társulásban résztvevő települési önkormányzatok felsorolását a jelen rendelet 1. számú
melléklete tartalmazza.
A társulási együttműködés keretében történik a regionális hulladékkezelési létesítmény
megvalósítása.
Értelmező rendelkezések
3 .§
E rendelet alkalmazásában:
7.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

települési szilárd hulladék:
a) háztartási hulladék: az emberek mindennapi élete során a lakásokban, valamint a pihenés,
üdülés céljára használt helyiségekben és a lakóházak közös használatú helyiségeiben és
területein, valamint az intézményekben keletkező,
b) közterületi hulladék: közforgalmú és zöldterületen keletkező,
c) háztartási hulladékhoz hasonlójellegű és összetételű hulladék: gazdasági vállalkozásoknál
keletkező - külön jogszabályban meghatározott - veszélyesnek nem minősülő szilárd
hulladék.
hulladékkezelő telep: a települési hulladék begyűjtésére, átvételére és az egyes
hulladékfajták további tárolására, átrakására, válogatására, előkezelésére, illetőleg
hasznosítására vagy ideiglenes tárolására, vagy ártalmatlanítására szolgáló telephely
hulladékudvar: az elkülönítetten (szelektíven) begyűjthető települési szilárd, valamint a
környezetvédelmi hatóság által engedélyezett veszélyes hulladékok átvételére és az
elszállításig elkülönített módon történő tárolására szolgáló, felügyelettel ellátott zárt
begyűjtőhely
gyűjtősziget: a háztartásokban keletkező hasznosításra alkalmas, különböző fajtájú,
elkülönítetten gyűjtött háztartási hulladék begyűjtésére szolgáló, lakóövezetben,
közterületen kialakított, felügyelet nélküli, folyamatosan rendelkezésre álló begyűjtőhely,
szabványosított edényzettel, amely edényzet kizárólag a rajta egyértelműen megjelölt
fajtájú települési szilárd hulladék szelektív begyűjtésére szolgál
lomtalanítás alá tartozó települési szilárd hulladék: az az alkalmilag képződött vagy
felhalmozódott települési szilárd hulladék, amely a közszolgáltatást végző Közszolgáltató
által rendszeresített gyűjtőedényzetben mérete vagy mennyisége miatt nem helyezhető el;
ingatlantulajdonos: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, akinek/amelynek tulajdonában, birtokában vagy használatában
ingatlan van.
ártalmatlanítóhely: a települési szilárd hulladék ártalmatlanítását szolgáló, kizárólag erre
a célra létesített és az Önkormányzat által kijelölt lerakóhely, létesítmény;
hasznosítóhely: a település szilárd hulladéknak vagy valamely összetevőjének a
termelésben vagy a közszolgáltatásban történő felhasználására szolgáló, kizárólag erre a
célra létesített és az Önkormányzat által erre kijelölt létesítmény;
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9.

10.
11.

12.

13.

hulladékkezelő: aki a települési szilárd hulladékot gazdasági tevékenysége körében az
ingatlan tulajdonosától átveszi, begyűjti, elszállítja, tárolja, hasznosítja, illetve
ártalmatlanítja;
hulladékkezelés: a települési hulladék gyűjtése, begyűjtése, szállítása, előkezelése,
tárolása, hasznosítása és ártalmatlanítása;
közszolgáltató: a Bíharkeresztes Város működési területén a települési szilárd hulladékkal
kapcsolatos helyi közszolgáltatás ellátására az e rendelet szerint kizárólagosan
feljogosított hulladékkezelő;
hulladékkezelési közszolgáltatás: a jelen rendelet 3. § 1. pontjában megjelölt települési
szilárd hulladéknak a feljogosított Közszolgáltató által az ingatlantulajdonosoktól történő
rendszeres begyűjtése, elszállítása, tárolása, ártalmatlanítása és hasznosítása (a hulladék
kezelése), illetőleg kezelő létesítmény üzemeltetése, működése;
közszolgáltatási: díj: az ingatlantulajdonos által a közszolgáltatás igénybevételéért a
Közszolgáltatónak fizetendő, az Önkormányzat rendeletében meghatározott díjfizetési
időszakra vonatkozóan megállapított díj.
Az Ö nkorm ányzat közszolgáltatással kapcsolatos feladatai

4. §
(1)
Az Önkormányzat az ingatlantulajdonoknál keletkező
kezelésére hulladékkezelési közszolgáltatást szervez és tart fenn,

települési szilárd hulladék

(2)
A közszolgáltatás az ellátására feljogosított Közszolgáltató szállítóeszközéhez
rendszeresített gyűjtőedényben, a közterületen vagy az ingatlanon összegyűjtött, és a
Közszolgáltató rendelkezésére bocsátott, a jelen rendelet 3. § 1. pontjában megjelölt települési
szilárd hulladék elhelyezés céljából történő rendszeres elszállítására terjed ki,
(3)
Az Önkormányzat a közszolgáltató részére rendelkezésre bocsátja az alábbi
közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat: közszolgáltatást igénybe vevő neve, lakcíme,
születési helye és ideje, anyja neve. A közszolgáltató a rendelkezésre bocsátott személyes
adatokat csak a közszolgáltatási tevékenységével összefüggésben használhatja fel, azokat más
személynek vagy szervezetnek nem adhatja tovább.
A közszolgáltató birtokában jutott személyes adatok kezelése során köteles betartani az
adatvédelemre vonatkozó jogszabályi előírásokat.
Az ingatlantulajdonos kötelezettségei
5. §
(1)
Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladékot az e
rendeletben meghatározott módon és helyen gyűjteni, valamint a begyűjtésre feljogosított
hulladékkezelőnek átadni. Alapvető kötelessége e tekintetben, hogy:
a)

a települési szilárd hulladékot - különös tekintettel a hulladék további kezelésére - az
elszállításra való átvételig gyűjtse, illetve tárolja.
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b)

c)

d)

az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladék kezelésére az Önkormányzat által
szervezett közszolgáltatást vegye igénybe, illetve a hulladékot a begyűjtésre e rendeletben
feljogosított hulladékkezelőnek adja át, illetve a közszolgáltatási díjat kiegyenlítse,
a hulladék gyűjtése során megfelelő gondossággal járjon el, annak érdekében, hogy a
hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a város
természetes és épített környezetét ne szennyezze, a növény - és állatvilágot ne károsítsa, a
közrendet és a közbiztonságot ne zavarja.
a közszolgáltatóval a közszolgáltatásra vonatkozó szerződést megkösse.

(2)
Az ingatlantulajdonos köteles a közszolgáltatónak 8 napon belül bejelenteni személyes
adatait (a közszolgáltatást igénybevevő neve, lakcíme, születési helye és ideje, anyja neve), ha
tulajdonosváltozás, vagy egyéb ok folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik;
meg kell jelölnie egyben az ingatlanon keletkező rendszeres háztartási szilárd hulladék esetében
az ingatlanon lakók számát, nem rendszeres szilárd hulladék esetében pedig a várhatóan
keletkező hulladék mennyiségét.
(3)
Az ingatlantulajdonost nem terheli az (1) bekezdésben foglalt kötelezettség az olyan
építési engedély köteles felépítménnyel nem rendelkező ingatlana tekintetében, ahol nem
tartózkodik és hulladék sem keletkezik.
(4)
Az az ingatlantulajdonos, akinek ingatlanán települési szilárd hulladék keletkezik, de az
ingatlana egyidejűleg gazdálkodó szervezet cégnyilvántartásban bejegyzett székhelyéül vagy
fióktelepéül is szolgál, köteles a települési szilárd hulladékát a gazdálkodó szervezetnek az
ingatlanon folytatott gazdasági tevékenysége során keletkezett egyéb hulladéktól elkülönítetten
gyűjteni.
A gazdálkodó szervezetekre vonatkozó külön szabályok
6* §
Gazdálkodó szervezet akkor köteles közszolgáltatás igénybevételére, ha a gazdasági
tevékenységével Összefüggésben keletkezett települési hulladékának kezeléséről a Hgt. 13. §ában foglaltaknak megfelelően nem gondoskodik, vagy gondoskodik, de a közszolgáltatás
keretében nyújtott hulladékkezelés - a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi
felügyelőség által igazoltan - környezeti szempontból a Hgt. 13. §-ában meghatározottaknál
lényegesen kedvezőbb megoldással történik.
II. fejezet
A hulladékkezelési helyi közszolgáltatás ellátásának rendje, a közszolgáltatás kötelező
igénybevétele
7 .8
(1)
Az ingatlantulajdonos köteles a Közszolgáltató által nyújtott közszolgáltatást igénybe
venni.
(2)
A helyi közszolgáltatás körében az ingatlantulajdonos és a Közszolgáltató közötti
jogviszonyt a települési szilárd hulladékra vonatkozó közszolgáltatás esetében az a tény hozza
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létre, hogy a Közszolgáltató az ingatlantulajdonos számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a
közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll.
(3)
A hulladék begyűjtésének, elszállításának rendjét (gyakoriság, útvonal, időpont) a
keletkező hulladékmennyiség figyelembevételével a Közszolgáltató köteles elkészíteni és a
polgármesternek jóváhagyásra benyújtani. A közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről, a
hulladék begyűjtésének, elszállításának rendjéről a Közszolgáltató az ingatlantulajdonost írásban
köteles értesíteni.
(4)
A Közszolgáltató és az ingatlantulajdonos jogaira és kötelezettségeire, valamint a
közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó szerződés tartalmi elemeire a jelen rendelet 8. §-ában
foglaltakat kell alkalmazni.
(5)
A hulladékkezelési helyi közszolgáltatás feltételeiben, a hulladék begyűjtésének,
elszállításának rendjében bekövetkező változásokról a Közszolgáltató az ingatlantulajdonost - a
változás bekövetkezte előtt - írásban értesíteni köteles.

A hulladék gyűjtésére és elszállításra való átadására szolgáló gyűjtőedények
rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos jogok és kötelezettségek
8 .§
(1)
Az ingatlantulajdonos a települési szilárd hulladék gyűjtésére, illetve elszállítására a
Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényt, valamint - a Közszolgáltató által
rendelkezésre bocsátott gyüjtőedényzet űrtartalmát meghaladó mennyiségű alkalmi hulladék
gyűjtésére - a Közszolgáltató által rendelkezésre bocsátott és azonosító jellel ellátott más
gyűjtőeszközt köteles igénybe venni.
(2)
A helyi közszolgáltatás által ellátandó területre rendszeresített, szabványos gyűjtőedények
típusát, minimális térfogatát, darabszámát és ürítésre való átadásának helyét az Önkormányzat
állapítja meg a keletkezett hulladékmennyiség és a gyűjtési/ürítési gyakoriság
figyelembevételével.
(3)
A hulladék begyűjtésének, elszállításának rendje, gyakorisága: az ingatlantulajdonosok
heti egy alkalommal, a legfeljebb két személy által lakott ingatlanok esetén kéthetenként egy
alkalommal kötelesek a települési szilárd hulladék elszállítását igénybe venni. A közszolgáltató
munkaszüneti napok miatti ürítési-nap áthelyezésről az ingatlantulajdonosokat hirdetményben
köteles tájékoztatni.
(4)
A gyűjtőedények méretének és számának meghatározásakor két ürítés közötti időszakra
ingatlanonként legkevesebb 4 liter/fő/nap hulladékmennyiséget kell figyelembe venni.
(5)
A Közszolgáltató köteles a szállítóeszközéhez rendszeresített, és a keletkezett hulladék
mennyiségének megfelelő méretű és számú gyűjtőedényt az ingatlantulajdonos rendelkezésre
bocsátani a szolgáltatás megkezdése előtt. Az ingatlantulajdonos vagy meghatalmazottja a
gyűjtőedény átvételét aláírásával köteles igazolni.
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(6)
Ha az ingatlantulajdonos a Közszolgáltató felé a valóságnak meg nem felelő mennyiséget
vagy adatot közöl - ide értve az ingatlanon rendszeresen tartózkodó személyek számára
vonatkozó adatot is - vagy az átadásra kerülő hulladék mennyisége rendszeresen meghaladja az
átvett gyűjtőedények űrtartalmát, a Közszolgáltató - az ingatlantulajdonos megkeresésével
egyidejűleg - jogosult a tényleges mennyiségű hulladéknak megfelelő űrtartalmú edényre
cserélni az eredeti gyűjtőedényt, illetve jogosult megemelni a gyűjtésre átadott gyűjtőedények
számát.
(7)
Az ingatlantulajdonos köteles írásban, három nappal korábban bejelenteni a
Közszolgáltatónak, ha ingatlanán az addig szokásos hulladékmennyiséget jelentősen meghaladó
mennyiségű hulladék keletkezése várható. A bejelentés alapján a Közszolgáltató köteles az
ingatlantulajdonos által megjelölt időpontra vagy időtartamra a hulladék adott mennyiségének
megfelelő gyűjtéséhez, illetve elszállításához alkalmas nagyobb űrtartalmú vagy további
gyűjtőedényt, illetve a hulladék gyűjtésére alkalmas műanyagzsákot az ingatlantulajdonos
rendelkezésére bocsátani, és a többlet-közszolgáltatást teljesíteni. A zsákos többlet-hulladék
elszállításának esetét kivéve a többlet-közszolgáltatás tényéről és az ennek megfelelő többletdíj
alkalmazásáról a Közszolgáltató az ingatlantulajdonost értesíteni köteles.
(8)
Ha az ingatlanon keletkező hulladék mennyisége nem rendszeresen, hanem alkalmilag
haladja meg az átadott gyűjtőedények űrtartalmát, és az ingatlantulajdonos a többlet-hulladék
elszállításához szükséges nagyobb űrtartalmú vagy további gyűjtőedényt a Közszolgáltatónál
nem rendeli meg, úgy a Közszolgáltató az általa külön díjazás ellenében az ingatlantulajdonos
rendelkezésére bocsátott műanyagzsákban elszállítja a gyűjtőedényzet mellé kirakott hulladékot.
A zsák térítési díja magában foglalja az elszállítás költségeit is.

A hulladék gyűjtésére és elszállításra való átadására szolgáló gyűjtőedények
elhelyezésével, használatával és kezelésével kapcsolatos kötelezettségek
9 .§
(1)
Az ingatlantulajdonos az átvett gyűjtőedényeket az ingatlan területén belül köteles
elhelyezni. Gyűjtőedényt közterületen tartósan elhelyezni kizárólag az Önkormányzat
rendeletében szabályozott közterület-használati hozzájárulás, illetve a vonatkozó szabályok
szerinti közterület-használati engedély alapján lehet.
(2)
Az ingatlantulajdonos köteles az átvett gyűjtőedényeket a hulladék elszállítása céljából a
Közszolgáltató által megjelölt időpontban, a közterületen, a begyűjtést végző gépjárművel
megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni. A gyűjtőedényt legfeljebb a szállítási
napot megelőző napon, 18 órától lehet kihelyezni a közterületre, kivéve a tartósan engedélyezett
elhelyezést.
(3)
A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelének - a közterület
szennyezésének elkerülése érdekében - lecsukott állapotban kell lennie. A hulladékot a
gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, hogy az az edény mozgatásakor és ürítésekor ne szóródjon,
valamint a gépi ürítést ne akadályozza. A kihelyezett gyűjtőedényből guberálni tilos. A
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kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű és a gyalogos forgalmat és elhelyezése
egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.
10. §
(1)
Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni a gyűjtőedények tisztántartásáról,
fertőtlenítéséről, rendeltetésszerű használatáról, valamint környezetük tisztántartásáról.
(2)
A szabályszerűen kihelyezett gyűjtőedények ürítése során esetlegesen keletkezett
szennyeződés takarításáról a Közszolgáltató köteles gondoskodni.
(3)
A Közszolgáltató tulajdonát képező, az ingatlantulajdonos rendelkezésére bocsátott vagy
általa bérbe vett és rendeltetésszerű használt gyűjtőedények szükség szerinti javításáról,
cseréjéről és esetleges pótlásáról az ingatlantulajdonos bejelentése alapján a Közszolgáltató
köteles gondoskodni.
n .§
(1)

(2)

A települési szilárd hulladék elszállítását szolgáló eszközök:
a)
gyűjtőedény 120, 240 valamint 1100 literes méretben,
b)
a szolgáltató emblémájával jelzett zsák.

A szállítást szolgáló eszközökben elhelyezhető települési szilárd hulladék súlya:
a) 120 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 25 kg,
b) 240 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 50 kg,
c) 1100 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 250 kg,
d) szolgáltató emblémájával jelzett zsák esetén olyan mennyiség, hogy a zsák szája
beköthető legyen.

(3)
Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényben
összetömörödött vagy befagyott, illetve az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy
emiatt az edényt üríteni nem lehet, az ingatlantulajdonos a Közszolgáltató felhívására köteles az
edényt üríthetővé, illetve használhatóvá tenni. Köteles továbbá az így okozott esetleges kárt
megtéríteni.
(4)
Tilos a gyűjtőedénybe folyékony, mérgező tűz- és robbanásveszélyes anyagot, állati
tetemet, vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a begyűjtést, ürítést végző,
vagy más személyek életét és testi épségét, egészségét.
A hulladék elhelyezésével, ártalmatlanításával,
illetve hasznosításával kapcsolatos rendelkezések

12. §
(1)
A települési szilárd hulladék elhelyezését, ártalmatlanítását és hasznosítását a Szolgáltató
kizárólag erre a célra kijelölt létesítményben végezheti.
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(2)
A hulladék
gondoskodni.

ártalmatlanításáról,

illetve hasznosításáról

a Közszolgáltató

köteles

13. §
(1) Az ingatlantulajdonos az ingatlanán alkalmilag keletkezett települési szilárd hulladékot évi 1
alkalommal, legfeljebb 1 m3, illetve 200 kg mennyiségben - a 12. § (1) bekezdésében
meghatározott létesítménybe maga is elszállíthatja és ott díjmentesen elhelyezheti.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt mennyiséget meghaladó mértékű szilárd hulladék elhelyezésért
m3-énként a 2. számú mellékletben (alternatív megoldás: külön önkormányzati rendeletben)
meghatározott összeget kell fizetni.
A lomtalanítás alá tartozó alkalmi háztartási szilárd hulladékra vonatkozó
külön rendelkezés
14. §
(1)
A jelen rendelet 3. § 1. és 5. pontjában meghatározott hulladékra nézve a lomtalanítás
megszervezéséről és lebonyolításáról a Közszolgáltató gondoskodik évente legalább egy
alkalommal.
(2)

A hulladék elszállítását, ártalmatlanítását, illetve hasznosítását a Közszolgáltató végzi.

(3)
A hulladékot az ingatlantulajdonos a Közszolgáltató által előzetesen megjelölt időpontban
helyezheti ki elszállítás céljából arra a helyre, amelyet a Közszolgáltató előzetesen megjelölt.
(4)
Az elszállítandó hulladékot úgy kell elhelyezni a közterületen, hogy az a jármű és a
gyalogos forgalmat ne akadályozza, a zöldtexületeket és növényzetet ne károsítsa, illetve ne
járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.
(5)
A Közszolgáltató az (1) és (3) bekezdésben foglalt előírásoktól eltérő módon,
szabálytalanul elhelyezett hulladékot az Önkormányzat megrendelésére ~ külön díjfizetés
ellenében - köteles elszállítani.
A hulladékkezelési közszolgáltatási díj
15. §
(1)
A hulladékkezelési közszolgáltatás egységnyi díját az Önkormányzat jelen rendelete 2.
számú mellékletében állapítja meg.
(2)
A közszolgáltatási díj megfizetésére az az ingatlantulajdonos köteles, aki a jelen
rendeletben foglaltak szerint a hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételére köteles.
(3)
A szilárd hulladék közszolgáltatási díjat a közszolgáltató havi bontásban negyedévente, a
negyedévet követő hónapban számlázza.
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(4)
A közszolgáltatás díját a számla kézhezvételétől számított 15 napon belül kell
kiegyenlítem.
(5)
Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a települési szilárd
hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a Közszolgáltató számára a
közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állását
igazolja.
(6)
A hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost terhelő
díjhátralék adók módjára behajtható köztartozás.t.
(7)
A díjhátralék keletkezését követő 30 napon belül a Közszolgáltató felhívja az
ingatlantulajdonos figyelmét a díjfizetési kötelezettség elmulasztására és felszólítja annak
teljesítésére.
(8)
A felszólítás eredménytelensége esetén - a díjhátralék keletkezését követő 90 napot
követően a Közszolgáltató, a felszólás megtörténtének igazolása mellett - a díjhátralék adó
módjára történő behajtását az Önkormányzat jegyzőjénél kezdeményezi.
(9)
A közszolgáltatási díjat az Önkormányzat egyéves díjfizetési időszakra állapítja meg.
Ezen díjakat kell figyelembe venni a jelen rendelet 8. § (7) és (8) bekezdései szerinti többletközszolgáltatás teljesítés esetén is.
(10) A közszolgáltatásnak az Önkormányzat által meghatározott díja a Közszolgáltató által
alkalmazható legmagasabb mértéke.
(11) A közszolgáltatási díj esedékes összegét a Közszolgáltató állapítja meg a (10)
bekezdésben foglaltak alapján.
16. §
(1)
A közszolgáltató köteles a hulladékgazdálkodási törvény 25. § (3) bekezdésében
meghatározottak szerint évente november 15. napjáig költségelemzést és díjkalkulációt készíteni
és azt javaslat formájában az Önkormányzat jegyzője részére előterjeszteni.
(2)
A felülvizsgált költségelemzést és díjkalkulációt az Önkormányzat jegyzője előterjeszti a
Képviselő-testület részére.
III, fejezet
Szabálysértésekre vonatkozó rendelkezések
17. §
(1)

Aki e rendelet:
a)

5. § (1) bekezdés b) pont, valamint (2) bekezdésében,
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b)

9. § (3) bekezdésében,

c)

14. § (4) bekezdésében

foglalt rendelkezéseket megszegi, feltéve, hogy cselekménye magasabb szintű jogszabályban
meghatározott szabálysértést nem valósít meg, szabálysértést követ el és harmincezer forintig
terjedő pénzbírsággal sújtható.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés tetten ért elkövetőjét a közterület felügyelő
ötszáztól tízezer forintig terjedő helyszíni bírsággal sújthatja.

IV.
fejezet
Záró rendelkezések
18. §
(1) E rendelet 2007. június 1. napján lép hatályba.A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg
hatályát veszti a közterületek, ingatlanok rendjéről szóló 2/2004.(111.11.) Ör.sz. önkormányzati
rendelet.
(2) Ez a rendelet a Magyar Köztársaság, az Európai Közösségek és azok tagállamai között
társulás létesítéséről szóló Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás
tárgykörében a megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvény 3. §-ával összhangban, az Európai
Közösségeknek a következő jogszabályával összeegyeztethető szabályozást tartalmaz: a Tanács
75/442 EGK irányelve a hulladékról.

1. számú m elléklet a 2/2007. (II. 12.) NKÖKt rendelethez

1, számú melléklet a 2/2007. (II. 12.) NKÖ Kt rendelethez

E gyüttm űködő települések:
!■)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
7-)
8.)
9.)
10.)
11.)
12.)
13.)
14.)

15.)
16.)
17.)
18.)
19.)
20.)
21.)
22.)
23.)
24.)
25.)
26.)
27.)
28.)

Ártánd
Bakonszeg
Báránd
Bedő
Berekböszörmény
Berettyóújfalu
Bihardancsháza
Biharkeresztes
Bihar nagyibajom
Bihartorda
Bojt
Csökmő
Darvas
Esztár

Fúrta
Földes
Gáborján
Hencida
Kismarja
Komódi
Körösszakái
Körösszegapáti
Magyarhom orog
Mezőpeterd
Mezősas
Nagykereki
Nagyrábé
Pocsaj

29.)
30.)
31.)
32.)
33.)
34.)
35.)
36.)
37.)
38.)
39.)
40.)

Püspökladány
Sáp
Sárrétudvari
Szentpéterszeg
Szerep
Tépe
Tetétlen
Told
Újiráz
Váncsod
Vekerd
Zsáka

2. számú melléklet a 2/2007.(11.12.) NKÖKt. rendelethez

A hulladékkezelési közszolgáltatás díjai

1.

A háztartási hulladékkal
(hulladékszállítási díj)

kapcsolatos

Rendszeresített gyűjtőtartály mérete (liter)
120
240
1100

kötelező

szolgáltatás

igénybevételi

díja

Ürítési gyakoriság szerinti díj (Ft/db/hét)
219,20
438,50
2009,70

2.

Szolgáltatói emblémával jelzett zsákos közszolgáltatás díja 119,20Ft/db

3.

Az évente egy alkalommal legfeljebb lm3, maximum 200kg hulladék elhelyezése díjtalan.

4.

A 200kg hulladék-elhelyezés esetén a díj a mindenkori piaci árnak megfelelően kerül
meghatározásra.

(Ezen rendeletben megállapított díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.)

BIHARI HFT.
Beérkezett

2007 - 08 - 1 3
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testiilete 9 igen szavazattal az afa&lii rendeletet
alkotja'.
tkt sz:
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2007. V.07.) számú
RENDELETE
A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló
2/2007.(11.12.) NKÖKt. rendelet módosítása tárgyában

l.§.
2. számú melléklet a 2/2007.(11,12,) NKÖKt, rendelethez
A hulladékkezelési közszolgáltatás díjai
1.

A háztartási hulladékkal
(hulladékszállítási díj)

kapcsolatos

Rendszeresített gyűjtőtartály mérete (liter)
120
240
1100

kötelező

szolgáltatás

igénybevételi

díja

Ürítési gyakoriság szerinti díj (Ft/db/hét)
222,75
445,50
2041,87

2.

Szolgáltatói emblémával jelzett zsákos közszolgáltatás díja 120Ft/db

3.

Az évente egy alkalommal legfeljebb lm3, maximum 200kg hulladék elhelyezése díjtalan.

4.

A 200kg hulladék-elhelyezés esetén a díj a mindenkori piaci árnak megfelelően kerül
meghatározásra.

(Ezen rendeletben megállapított díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.)

2.§.
Jelen rendelet a kihirdetést követő 8. napon lép hatályba, kihirdetéséről az SZMSZ-ben foglaltak
szerint a jegyző gondoskodik,
Nagykereki, 2007. május 07.

Dr, Gombos Attila

Zilai Károly
polgármester S.k,
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