
Vekerd Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének | 2012 -05" 1 1

9/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelete !
a település szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgálíaiásiról szóló °  ^ ’

16/20Ö6./XII.20./ önkormányzati rendelet módosítására. S2 j ^

I3g é“ ”~

Vekerd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi 
XLIII. töltény 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 8.§. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 
település szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 
16/2006./XÍI.20./ önkormányzati rendeletének módosítására a következőket rendeli el:

1.8-

Az Önkormányzati rendelet 1. számú mellékletét törli, és helyébe az alábbiak lépnek:

„ 120 literes edényzet egyszeri ürítésének díja komposztálással együtt 312.- Ft/ürítés*

Zsákos hulladékszállítás: szolgáltató emblémájával ellátott és
általa forgalmazott 60 literes hulladékgyűjtő zsák szállítási
szolgáltatással komposztálással együtt 165.-Ft/db*.”

*a díjat Áfa kötelezettség terheli.
2.§.

Záró rendelkezések

(1) Ez a rendelet 2012. május 1-jén napján lép hatályba.

Vekerd, 2012. április 27.

/•.Juhász István:/sk. 
polgármester

/:Kinter Helga Kinga:/sk. 
jegyző

Záradék:

Kihirdetve: Vekerd, 2012.év április hó 27 nap

/:Kinter Fleiga Kinga:/
jegyző
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Vekerd Községi Önkormányzat J
Képviselő-testületének j 2012 -05“ t

9/2012.(IV,27.) önkormányzati rendelete j
a település szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáljáiájsiról szóló u  

16/2006,/XII.20./ önkormányzati rendelet módosítására, j tía sz ^   ̂ ^

Vekerd Községi Önkormányzat Képviselő-testületé a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi 
XLIII. töltény 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV, törvény 8.§. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 
település szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 
16/2006./XIÍ.20./ önkormányzati rendeletének módosítására a következőket rendeli el:

l.§.

Az önkormányzati rendelet 1. számú mellékletét törli, és helyébe az alábbiak lépnek:

„ 120 literes edényzet egyszeri ürítésének díja komposztálással együtt 312.- Ft/ürítés*

Zsákos hulladékszállítás: szolgáltató emblémájával ellátott és
általa forgalmazott 60 literes hulladékgyűjtő zsák szállítási
szolgáltatással komposztálással együtt 165.-Ft/db*,”

*a díjat Áfa kötelezettség terheli.
2.§ .

Záró rendelkezések

(1) Ez a rendelet 2012. május l-jén napján lép hatályba.

Vekerd, 2012. április 27.

/Juhász István:/sk. 
polgármester

/:Kinter Helga Kinga:/sk. 
jegyző

Záradék:

. T . 
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KIVONAT
a

Vekerd Községi Önkormányzat 2010.december 13-ai
jegyzőkönyvéből.

B IH A R I KFT.

Beérkezett:

2011 -Ok 2 /

Eiöadó: \ ) . 'S .

nyilvános képviselő-testületi ülés ■33 - / A

Vekerd Községi Önkormányzat 
Képviselő-testület 

12/2O10.(XIL15.) rendelete

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 
22/2G06./XIL2Ö./ Önkormányzati rendelet módosítására.

Vekerd Községi Önkormányzat Képviselő-testületé a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi 
XLIII. törvény 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 8.§. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, 
figyelemmel e törvény 10.§. (1) bekezdésére, a települési sziláid hulladékkal kapcsolatos 
hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló többször módosított
22/2006./XH.20./önkormányzati rendeletének módosítására a következőket rendeli el:

l . §

(1) Az önkormányzati rendelet 1. számú melléklet

„1 db. 120 literes kuka egyszeri ürítésének díja* 287.- Ft/ürítés*.
többlethulladék elszállítását szolgáló zsák* 149.- Ft/db*

szövegrészeit törli, és helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„1 db. 120 literes kuka egyszeri ürítésének díja komposztálással együtt 297.- Ft/ürítés*

Zsákos hulladékszállítás: szolgáltató emblémájával ellátott és
általa forgalmazott 60 literes hulladékgyűjtő zsák szállítási
szolgáltatással komposztálással együtt 155.-Ft/db*

*a díjat Áfa kötelezettség terheli.

2.§.

Záró rendelkezések

(1) Ezarendelet 2011. január l-jén napján lép hatályba.

Vekerd, 2010. december 13.

/: Juhász István:/sk. 
polgármester

/:Kinter Helga Kinga:/sk.
köijegyző



Záradék:
Kihirdetve: Vekerd, 2010. december 15.

/:Kinter Helga Kinga :/sk. 
körjegyző

Vekerd, 2011. január 25. 

A kivonat Inteléül:

/: Juhász István:/ 
polgármester köijegyző



Önkormányzati Rendeletek Tára -  Rendelet-/
///

Rendelet szövege

VEKERD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
Képviselő-testület 

11/2O09.(IX.16.) számú rendelete

a település szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 
16/2006./XII.20./számú rendelet módosítására.

VEKERD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete figyelemmel a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV, törvény 10, §. (1) bekezdés a) pontjára, valamint e 
törvény 16. §. (1) bekezdésében foglaltakra, és a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi 
XLIII, törvény ( a továbbiakban; Hgt) 23. §-ában kapott felhatalmazásra, a 64/2008. (III.28.) 
Kormányrendeletben foglaltak alapján a település szilárd hulladékkal kapcsolatos 
hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló többször módosított 16/2006./XIÍ.20./számú 
rendeletének módosítására ( a továbbiakban: R) az alábbi réndeletet a l k o t j a :

!•§.

(1) VEKERD Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a település szilárd hulladékkal 
kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 16/2006. (X1I.20.) VÖ. számú 
rendeletének módosítására alkotott 9/2009.(VI.30.) VÖ. számú rendeletét hatályon kívül 
helyezi.

(2) A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 16/2006.(XIÍ.20.) VÖ.
számú rendelet 7/2008. (IX.16.)VÖ. számú rendeletmódosításában meghatározott
hulladékszállításra vonatkozó közszolgáltatási díjak az (1) bekezdésben foglaltak 
figyelembevételével 2009. december 31 -ig hatályban maradnak.

2.§.

(1) A módosított R. 1 .számú mellékletének
„1 db. 120 literes kuka egyszeri ürítésének díja* 263.- Ft/ürítés.”

szövegrészét törli, és helyébe az alábbi rendelkezés lep:

„1 db. 120 literes kuka egyszeri ürítésének díja* 270.- Ft/ürítés”.

Záró rendelkezések

2.§.

(1) E rendelet 1. §, (1) és (2) bekezdése a kihirdetés napján lép hatályba.
(2) E rendelet 2. §. (1) bekezdése 2010. január 1. napján lép hatályba.
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VEKERD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
Képviselő-testület 

13/2009,( X.15.) számú rendelete

„a település szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 
módosított 16/2006./XII.20./VÖ. rendelet módosítására.”

VEKERD Községi Önkormányzat Képvisel ö-testülete figyelemmel a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. §. (1) bekezdés a) pontjára, valamint e 
törvény 16. §. (1) bekezdésében foglaltakra, és a hulladékgazdálkodásról szóló 2000, évi 
XLIII. törvény ( a továbbiakban: Hgt) 23. §-ában kapott felhatalmazásra, a 64/2008. (III.28.) 
Kormányrendeletben foglaltak alapján a település szilárd hulladékkal kapcsolatos 
hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló többször módosított 16/2006./XII.20./számú 
rendeletének módosítására ( a továbbiakban: R) az alábbi rendeletet a l k o t j a :

l-§.

A módosított R. 8. §-a az alábbi (9) bekezdéssel egészül ki:

„(9) A településen keletkező komposztálásra alkalmas növényi hulladék elhelyezésére a 
képviselő-testület az alábbi helyet jelöli ki: Zsáka, külterület 07/2 hrsz-ú terület.
Az itt elhelyezett komposztálásra alkalmas hulladék hulladékkezelő telepre szállításáról és a 
közszolgáltatónak történő átadásáról az Önkormányzat gondoskodik.”

2.§.

(1) A módosított R. 11 .§-a az alábbi (2) bekezdéssel egészül ki:

„(2) Hulladékgyűjtő zsákot csak a szolgáltatón keresztül lehet vásárolni.
Konténer bérleti igénybevétel esetén, illetve a szolgáltatón keresztül történő 
szállítás igénybevétele esetén a bérleti díjról és a szállítási szolgáltatás díjáról a 
szolgáltató és igénybevevő külön szerződésben állapodik meg.”

(2) A módosított R. 11.§ (2), (3), és (4) bekezdésének számozása, (3), (4) és (5) 
bekezdésre módosul.

3.8.



Előadó;

Vekerd Községi Önkormányzat | W  -1)2- ) !
Képviselő-testület 

16/2009.(XII.23.) rendeleté

a település szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgaltstásr^F^ió^-^; 
többször módosított 16/2006./XII.20./VÖ, számú rendelet módosítására.

Beérkezeti;

Vekerd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete figyelemmel a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvény 10. §. (1) bekezdés a) pontjára, valamint e törvény 16, §. (1) 
bekezdésében foglaltakra, és a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény ( a 
továbbiakban: Hgt) 23. §-ában kapott felhatalmazásra, a 64/2008. (III.28.)
Kormányrendeletben foglaltak alapján a település szilárd hulladékkal kapcsolatos 
hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló többször módosított 16/2006./XII.20./VÖ. számú 
rendeletének módosítására ( a továbbiakban: R) az alábbi rendeletet a l k o t j a :

l.§

(1) A módosított R. l.számú mellékletének

„1 db. 120 literes kuka egyszeri ürítésének díja* 263.- Ft/ürítés*.
többlethulladék elszállítását szolgáló zsák* 140.- Ft/db*.”

szövegrészeit törli, és helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„1 db. 120 literes kuka egyszeri ürítésének díja komposztálással együtt 287.- Ft/ürítés*

Zsákos hulladékszállítás: szolgáltató emblémájával ellátott és
általa forgalmazott 60 literes hulladékgyűjtő zsák szállítási
szolgáltatással komposztálással együtt 149.-Ft/db*

*a díjat Áfa kötelezettség terheli.
2.8.

Záró rendelkezések

(1) E rendelet 1. §-a 2010. január 1-jén napján lép hatályba.
(2) Vekerd Községi Önkormányzat Képviselőtestületének a település szilárd hulladékkal 

kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 16/2006./XII.20./VÖ. számú 
rendelet módosítására alkotott 11/2009. (IX. 16.) VÖ. számú rendeletének 2.§-a és 
13/2009.(X.15,)VÖ. számú rendeletének 3.§-anem lép hatályba 2010. január 1-jén.

Vekerd, 2009. december 21.

/Juhász István:/sk. /:Kinter Helga Kinga:/sk.
polgármester jegyző

Záradék:
Kihirdetve: 2009. december 23.

/:Kinter Helga Kinga:/
jegyző



Vekerd Községi Önkormányzat 
képviselő-testület m e g a l k o t j a

a
7/2008./IX.16. /számú rendeletét

„a település szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló többször 
módosított 16/2006./XII,20./számú rendelet módosítására”.

Vekerd Községi Önkormányzat képviseíö-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000.évi XLIII. 
törvény ( a továbbiakban: Hgt) valamint a 64/2008./111.28./Korín, rendeletére figyelemmel a település 
szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 5/2008./TV.17./számú, a 
7/2007./IV. 19./számú rendeletekkel módosított 16/20p6./XII,20./számú rendeletre, annak 
módosítására ( a továbbiakban: R) az alábbi rendeletet a l k o t j a :

1. §.

A módosított R.8.§.(3) bek.-ből az alábbi szövegrészt törli,

„Legfeljebb két személy által lakott önálló 50 m-es körzetben elhelyezkedő legalább két lakóingatlan 
esetében a háztartási hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás közösen is igénybe vehető. Ilyenkor az 
érintettnek írásban nyilatkozniuk kell arról, hogy a gyűjtőedényt melyik ingatlanon tárolják és adják át 
ürítésre, valamint arról, hogy a szolgáltatás díját milyen arányban fizetik és a közszolgáltatás díját 
melyik tulajdonosnak kell kiszámlázni.”

2. §.

A módosított R. 2.számú mellékletét törli, és helyébe lép e rendelet 1.számú melléklete. 
16/2006./XII.20./VÖR,2.számű melléklete 
7/2008./IX. 16./VÖR. 1 .számú melléklete

a szilárd hulladék elhelyezéséért fizetendő díjakról.

1 db. 120 literes kuka egyszeri ürítésének díja* 263.- Ft/ürítés,
többlethulladék elszállítását szolgáló zsák * 140.- Ft/db.

megjegyzés*

* a díjat ÁFA kötelezettség terheli.
3.§.

Z á r ó  r e n d e l k e z é s

E rendelet 2008.október 1-jén lép hatályba.

Vekerd, 2008. szeptember 15 napján.

/Juhász István:/s.k. /:Szörnyü Sándorné:/s.k,
p o Igármes tér körj egy ző

Záradék:

Kihirdetve:
Vekerd, 2008. szeptember 16.napján.

/:Szörnyü Sándorné./.s.k., 
körjegyző



VEK ER I) KÖZSÉGI ÖNKORMÁYZAT
Képviselő-testület

megalkotta
a

7/2007/IV.19/számú r e n d e l e t é t

„a település szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 
16/2006./XIL20/számú rendelet módosítására”.

Vekerd községi önkormányzat képviselő-testületé a hulladékgazdálkodásról szóló 2000.évi 
XLIII. törvény ( a továbbiakban: Hgt) figyelemmel a település szilárd hulladékkal kapcsolatos 
hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 16/2006./XIL20,/számú rendeletére, annak 
módosítására ( a továbbiakban: R) az alábbi rendeletet a l k o t  ja :

1. §.

A R. 13.§.(2)bekezdésből a „külön rendeletben” szövegrészt törli, és helyébe „az e rendelet 
1.számú mellékletében” szövegrész lép.

2. §.

A R. 15.§.(1) bekezdésből „az Önkormányzat külön Önkormányzati rendeletben” szövegrészt 
törli és helyébe „az e rendelet 1.számú mellékletében „ szövegrész lép.

Z á r ó  r e n d e l k e z é s

3-8.
E rendelet 2007.július 1-vel lép hatályba.

Vekerd, 2007. április 16.

/: Juhász István:/s.k. /:Szörnyű Sándomé:/s.k.
polgármester körj egyző

Záradék:
Kihirdetve: 2007. április 19.

/:Szömyü Sándomé:/s.k. 
körjegyző

16/2006./XIL20./VÖR. Lszátnú melléklete

a szilárd hulladék elhelyezésért fizetendő dijakról 

1 db. 120 literes kuka egyszeri ürítésének díja* 222.75.-Ft/ürítés

- 60 literes zsák díja* 120.00 Ft

* a díjat ÁFA kötelezettség terheli.
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VEKERD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT képviselő-testület 
16/2006/XII.20/számú rendeleté

„ a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról.”

Vekerd Községi Önkormányzata a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 
(a továbbiakban: Hgt.) 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

L fejezet

Általános rendelkezések 

A rendelet hatálya 

1. §•

(1.) Vekerd 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 természeti 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 Zsáka Nagyközség 
(továbbiakban: település) mindenkori közigazgatási területére teljed 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. §.

(1.) Az Önkormányzat a hulladékgazdálkodási feladatainak ellátása érdekében 
együttműködik a bihari régió vonzáskörzetében tartozó települési önkormányzatokkal.
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10. hulladékkezelés: a települési hulladék gyűjtése, begyűjtése, szállítása, előkezelése, 
tárolása, hasznosítása és ártalmatlanítása;

11. közszolgáltató: a Berettyóújfalu Város működési területén a települési szilárd 
hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás ellátására az e rendelet szerint 
kizárólagosan feljogosított hulladékkezelő;

12. 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;

13. közszolgáltatási díj: az ingatlantulajdonos által a közszolgáltatás igénybevételéért a 
Közszolgáltatónak fizetendő, az Önkormányzat rendeletében meghatározott díjfizetési 
időszakra vonatkozóan megállapított díj.

A z Önkormányzat közszolgáltatással kapcsolatos feladatai

4. 5-

(1.) Az Önkormányzat az ingatlantulajdonoknál keletkező települési szilárd hulladék 
kezelésére hulladékkezelési közszolgáltatást szervez és tart fenn.

(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 teijed ki.

(3.) Az Önkormányzat a közszolgáltató részére rendelkezésre bocsátja az alábbi 
közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat: közszolgáltatást igénybe vevő neve, 
lakcímé, 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 adatók kezelése során köteles betartani az 
adatvédelemre vonatkozó jogszabályi előírásokat.

A z 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.

b. ) 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,

3



(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 gyűjtőedényzet 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 a 
családi házas beépítésű területein legalább heti egy alkalommal kötelesek a települési szilárd 
hulladék elszállítását igénybe venni. Legfeljebb két személy által lakott önálló 50 m-es 
körzetben elhelyezkedő legfeljebb két lakóingatlan esetében a háztartási hulladékkal 
kapcsolatos közszolgáltatás közösen is igénybe vehető. Ilyenkor az érintetteknek írásban 
nyilatkozniuk kell arról, hogy a gyűjtőedényt melyik ingatlanon tárolják és adják át ürítésre, 
valamint arról, hogy a szolgáltatás díját milyen arányban fizetik és a közszolgáltatás díját 
melyik tulajdonosnak kell leszámlázni. A közszolgáltató munkaszüneti napok miatti 
Ürítésinap 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 
rendelkezésére bocsátani a szolgáltatás megkezdése előtt. Az ingatlantulajdonos vagy 
meghatalmazottja a gyűjtőedény átvételét aláírásával köteles igazolni.
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(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.

(4) A gyűjtőedény rendeltetéstől eltérő használata, valamint eltűnése vagy megsemmisülése 
miatt keletkezett kárt az az ingatlantulajdonos köteles megtéríteni, aki a gyűjtőedényt a 8. §.
(5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően átvette.

(5) A közszolgáltató kárát az ingatlantulajdonos a kár bekövetkeztétől számított harminc 
napon belül köteles megtéríteni.

11. §•

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

(2.) A szállítást szolgáló eszközökben elhelyezhető települési szilárd hulladék súlya:

10. §.

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.
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(2.) A közszolgáltatási díj megfizetésére az az ingatlantulajdonos köteles, aki a jelen 
rendeletben foglaltak szerint a hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételére köteles.

(3) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatási díjat a közszolgáltató részére -  a teljesített 
közszolgáltatás alapján, számla ellenében -  családi ház ingatlantulajdonos magánszemély 
esetében negyedéves, egyéb igénybe vevő esetében havi bontásban utólag köteles megfizetni.

(4.) A közszolgáltatás díját a számla kézhezvételétől számított 15 napon belül kell 
kiegyenlíteni.

(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.

(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 
többlet-közszolgáltatás 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.

in. fejezet

Szabálysértésekre vonatkozó rendelkezések
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14.) Esztár
15.) Fúrta
16.) Földes
17.) Gáborján
18.) Hencida
19.) Kismarja
20.) Komád!
21.) Körösszakái
22.) Körösszegapáti
23.) Magyarhomorog
24.) Mezőpeterd
25.) Mezősas
26.) Nagykereki
27.) Nagyrábé
28.) Pocsaj
29.) Püspökladány
30.) Sáp
31.) Sárrétudvari
32.) Szentpéterszeg
33.) Szerep
34.) Tépe
35.) Tetétlen
36.) Told
37.) Újiráz
38.) Váncsod
39.) Vekerd
40.) Zsáka



VEKERD KÖZSÉGI ÖNKORMÁYZAT 
Képviselő-testület

7/2007/1V.17/számú r e n (1 e i e t e

a település szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 
I6/2006,/XII,20/számú rendelet módosítására.

Vekerd községi Önkormányzat képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000.évi XLIII. törvény ( a 
továbbiakban: Hgt) figyelemmel a település szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról 
szóló I6/2006./XII.20./számú rendeletére, annak módosítására ( a továbbiakban: R) az alábbi rendeletet a l k o t
ja:

!.§■

A R. 13.§.(2)bekezdésből a „külön rendeletben” szövegrészt törli, és helyébe „az e rendelet 1 .számú 
mellékletében” szövegrész lép.

2.§.

A R, 15.§.(1) bekezdésből „az Önkormányzat külön önkormányzati rendeletben” szövegrészt törli és helyébe 
„az e rendelet 1.számú mellékletében „ szövegrész lép.

Z á r ó  r e n d e l k e z é s  

3.§.

E rendelet 2007július 1-vel lép hatályba.

Vekerd, 2007. április 16.

/:Szömyü Sándomé:/s,k, 
körjegyző

Záradék:
Kihirdetve: 2007. április 17.

ASzömyü Sándomé.Ys.k. 
körjegyző

/.'Juhász István,7s.k. 
polgármester

16/2006./XU.20JVÖR, 1.számú melléklete

a szilárd hulladék elhelyezésért fizetendő dijakról 

1 db. 120 literes kuka egyszeri ürítésének díja* 222.70.-Ft/íirítés

- 60 literes zsák díja* 119.20 Ft

* a díjat ÁFA kötelezettség terheli.


