Kuncsorba Községi Önkormányzat Képviselı-testülete
13/2013. (XII. 18.) rendelete
Az egyéb települési hulladékokról

Kuncsorba Község Önkormányzata a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában biztosított hatáskörében eljárva a következı rendeletet alkotja:

I. A rendelet hatálya
1.§. E rendelet hatálya kiterjed az egyéb települési hulladékok közül:
a.) EWC 20 03 04 – emésztıgödörbıl származó iszapra,
b.) EWC 20 03 09 – közelebbrıl meg nem határozott lakossági hulladékokra.
(továbbiakban: hulladék)

II. Alapfogalmak
2.§. E rendelet alkalmazásában
a.)

Közszolgáltató: Fegyverneki Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény

b.)

Üresen álló lakó- és egyéb ingatlanok: Éven belül egybefüggıen egy hónapot,
éves összesenben 4 hónapot meg nem haladó ingatlanban való tartózkodás.

III. A helyi közszolgáltatás tartalma, közszolgáltatással ellátott területek határai
3.§. (1)

Kuncsorba önkormányzat az ingatlan tulajdonosoknál, használóknál (a továbbiakban: tulajdonos) keletkezı hulladék kezelésére kötelezı közszolgáltatást (a
továbbiakban: közszolgáltatás) vezet be és tart fenn a község egész közigazgatási
területére.

(2)

A közszolgáltatás kiterjed: A lakosságtól összegyőjtött hulladék rendszeres
elszállítására.

4.§. A hulladék ártalmatlanításának helye: a Fegyverneki 017/4. hrsz-ú külterületi
földrészleten elhelyezett leürítı hely.
5.§. A hulladék elszállíttatása, ártalommentes elhelyezése, kezelése, az azzal kapcsolatos
nyilvántartási és egyéb feladatok ellátása a közszolgáltató feladata.
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IV. A közszolgáltatás ellátásának rendje
A.) Az ingatlan tulajdonos jogai és kötelezettségei
6.§. (1)

Az ingatlan tulajdonosa, birtokosa vagy használója (a továbbiakban együtt:
ingatlan tulajdonos) köteles az ingatlanán keletkezı hulladékot a külön
jogszabályban elıírtak szerint győjteni és rendszeres elszállíttatását a
közszolgáltató útján biztosítani.

(2)

Az ingatlan tulajdonosa köteles biztosítani, hogy a hulladék az ingatlana
területére, közterületre átmenetileg sem kerülhet ki a természeti, elemi csapások
kivételével.

B) A közszolgáltató feladatai
7.§. (1)

A hulladék szállítása kizárólag erre a célra rendszeresített zárt rendszerő olyan
jármővel, és úgy végezhetı, hogy az teljes mértékben megfeleljen a mindenkor
érvényes jogszabályoknak.

(2)

A közszolgáltató köteles a szolgáltatást a bejelentéstıl számított 36 órán belül
elvégezni.

(3)

A közszolgáltató a hulladék elszállítását nem tagadhatja meg.

(4)

A közszolgáltató a hulladék átvételét köteles dokumentálni és igazolni a
közszolgáltatási díj kifizetéséhez.

V. A közszolgáltatás díja
8.§. (1)

Az ingatlan használata során keletkezett egyedi emésztıgödrökben ideiglenesen
tárolt hulladék elszállítása megrendelés alapján történik a (2) bekezdés szerint.

(2)

A megrendelı (ingatlan tulajdonosa) a szállítási igényt a közszolgáltató felé jelzi.

(3)

A közszolgáltató és a megrendelı a munka elvégzését a megrendelı lapon
aláírásával igazolja.

(4)

Az elvégzett szolgáltatást a megrendelı a helyszínen nyugta átadása ellenében
készpénzben kifizeti a közszolgáltató részére. Az intézmények részére végzett
szolgáltatás kifizetése a közszolgáltató által kiállított számla alapján átutalással
történik.

9.§. A hulladék közszolgáltatási díját a Közszolgáltatási Szerzıdés tartalmazza.
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VI. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
10.§.

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Kuncsorba, 2013. december 17.

Rédai János
polgármester

Hegedős László
jegyzı

Kihirdetési záradék:
E rendeletet hirdetıtáblán való kifüggesztéssel 2013. december 18. napján kihirdettem.

Hegedős László
jegyzı

