Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselőtestületének
14/2011 (XII. 30.) önkormányzati rendelete
a települési szilárdhulladékokkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi
közszolgáltatásról szóló 8/2001. (XII. 20.) számú önkormányzati rendelet
módosításáról
Olaszliszka
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
hulladékgazdálkodásról alkotott 2000. évi XLIII. törvény 23. §-ában kapott
felhatalmazása alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. §
(1) bekezdésében, valamint a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj
megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008. (III. 28.)
Kormányrendelet 1. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet
védelmének általános szabályairól alkotott 1995. évi LIII. törvény 48. § (3)
bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Észak-Magyarországi
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség véleményének
kikérésével a következőket rendeli el:
1.§ Az önkormányzati rendelet 1.§ (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés
lép:
(6) Az önkormányzat közbeszerzési eljárás útján kiválasztott közszolgáltató, a
Zempléni Z.H.K. Hulladékkezelési Kft útján látja el a hulladékgazdálkodási feladatait
2012. január 1-től, 2012. december 31-éig.
2.§ Az önkormányzati rendelet 7.§ (1) bekezdése helyébe az következő rendelkezés
lép:
(1) A családi házzal beépített területeken ingatlanonként legalább egy db 120 l-es DIN
EN 840-l típusú vagy egy db 60 l-es DIN EN 840-l típusú gyűjtőedényzet használata
kötelező.
3.§ Az önkormányzati rendelet az alábbi 8/A. §-sal egészül ki:
8/A. § (1) A hulladékszállítási közszolgáltatással ellátott területen lévő lakás
tulajdonosa, használója a lakásnál keletkező települési szilárdhulladék elhelyezéséről
az e rendeletben meghatározott módon – kötelező közszolgáltatás igénybevétele útján
– köteles gondoskodni, ha a jogszabály, vagy hatósági határozat eltérően nem
rendelkezik.
(2) A 60 literes edény használatára jogosultak az egy fős, valamint azon két fős
háztartások, ahol legalább az egyik fő a 70. életévét betöltötte. A jogosultság
megállapítása a személyiadat és lakcímnyilvántartás adatai szerint történik.
(3) A tartósan külföldön tartózkodás igazolására a személyiadat és
lakcímnyilvántartás adatai szolgálnak.
(4) A településen állandó lakcímen nyilvántartott, de életvitelszerűen nem ott élők
esetében az életvitelszerű lakóhelyen személyiadat és lakcímnyilvántartás szerinti
tartózkodási hellyel kell rendelkezni.
(5) A 60 l-es gyűjtőedényzetre vonatkozó jogosultságot a fogyasztó írásbeli igénylése
alapján a település jegyzője a népességnyilvántartás adatai alapján igazolja a
közszolgáltató részére.
(6) A 60 l-es gyűjtőedényzetet a hétvégi házas üdülőterületen, állandó lakcímmel nem
rendelkező fogyasztók nem vehetik igénybe.
(7) A 60 l-es edényzetre való jogosultság megállapításának alapjául szolgáló
feltételekben bekövetkezett változást a fogyasztó 15 napon belül köteles írásban
bejelenteni a település jegyzőjéhez.

4.§ Az önkormányzati rendelet 12.§ (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés
lép:
A kötelező közszolgáltatás keretében a gyűjtés, szállítás és az ártalmatlanítás díjtételei
rendszeresített, járatba illesztett gyűjtésű edényzet esetén, lerakótól mért távolságtól
függetlenül 2012. január 1-jétől:
a) 60 l-es edény ürítési díja 295,- Ft + ÁFA / 1 ürítés;
b) 120 l-es edény ürítési díja 398 Ft + ÁFA / 1 ürítés;
c) 1100 l-es edény ürítési díja 3980 Ft + ÁFA / 1 ürítés;
d) 120 l-es (emblémás) zsák 220 Ft + ÁFA / db;
e) lomtalanítás 398,- Ft + ÁFA/fogyasztói hely.
5. § Az önkormányzati rendelet 4.§- kiegészül a következő (5) bekezdéssel:
A 12.§ (4) bekezdésében meghatározott díjak a begyűjtés, szállítás, és az
ártalmatlanítás díját foglalják magukba.
Az 12.§ (4) bekezdés d) pontjában
meghatározott díjtétel az emblémás zsák előállításának és forgalmazásának költségén
kívül tartalmazza a begyűjtés, a szállítás, valamint a hulladék ártalommentes
elhelyezésének díját is.
6.§ (1) Az önkormányzati rendelet 1. számú melléklete 3. számú melléklete, 4. számú
melléklete hatályát veszti
7. § Ezen rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba.

