Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2014. (VII. 23.) önkormányzati rendelete
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi
közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról szóló 10/2004. (VI. 21.)
önkormányzati rendelete módosításáról
Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi
CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a hulladékról szóló
2012. évi CLXXXV. törvény 35. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a környezet
védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében
biztosított véleményezési jogkörében eljáró Közép-dunántúli Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Felügyelőség véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének a települési szilárd
hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és a közterületek
tisztántartásáról szóló 10/2004. (VI. 21.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Hgr.) 13.
§-a a következő (3)-(6) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatást egész évben köteles igénybe venni.
(4) Üdülőingatlanok esetében a (3) bekezdéstől eltérően a közszolgáltatás igénybevételének
kötelezettsége a használati szezon időtartama alatt: április 1-jétől szeptember 30-áig tart.
(5) Gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV.
törvényben meghatározott kötelezettségét a közszolgáltatóval kötött szerződés alapján
teljesíti.
(6) A települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás díját a közszolgáltató vagy
megbízottja szedi be. A közszolgáltatás díját az ingatlanhasználó havonta köteles a
közszolgáltató által kibocsátott számlán szereplő határidőben kiegyenlíteni.”
2. § A Hgr. 20. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„20. § (1) Szüneteltethető a közszolgáltatás az ingatlanhasználó részéről, amennyiben
díjtartozása a közszolgáltató felé nem áll fenn, és az ingatlana folyamatosan legalább 30
napig, üdülőingatlanok esetében a teljes használati szezonban használaton kívül van.
(2) A szüneteltetés időtartamára közszolgáltatási díjat fizetni nem kell.
(3) A szüneteltetés iránti kérelmet a közszolgáltatónál kell benyújtani legkésőbb a tárgyévet
követő év január 20-áig, és ahhoz mellékelni vagy utólag legkésőbb a tárgyévet követő év
január 20-áig csatolni kell
a) a szüneteltetéssel érintett időszakra vonatkozó a közüzemi szolgáltató által leolvasottan
„0” fogyasztást igazoló közüzemi számla másolatát; vagy
b) a jegyző igazolását a használaton kívüliségről.
(4) A jegyző a használaton kívüliségről igazolást csak nem üdülőingatlanok esetében állít ki,
amennyiben a használaton kívüliség alapja
a) az általa vezetett nyilvántartásokból megállapítható;
b) az ingatlan megtekintése alapján megállapítható, vagy
c) hatóság, egészségügyi, szociális vagy más bentlakásos intézmény által kiadott hatósági
bizonyítvánnyal, igazolással, igazolvánnyal igazolható.”
3. § A Hgr. 22. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az intézményes települési hulladékszállítás a hulladékszállító járművel megközelíthető
utcákra, köz- és magánterületekre terjed ki. Amennyiben az ingatlan a hulladékszállító

járművel nem megközelíthető területen található, akkor annak használója a települési
hulladékkal kapcsolatos kötelezettségét erre a célra szolgáló emblémás zsák beszerzésével és
az abban elhelyezett hulladéknak az ingatlanhoz legközelebb eső, a szállítási útvonallal
érintett közterületre a gyűjtési napon történő kihelyezésével teljesíti.”
4. § A Hgr. 24. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„24. § (1) A gyűjtőedényt az ingatlanhasználónak az elszállítás napján kell az ingatlan előtti
útszakasz melletti közterületre kihelyezni oly módon, hogy az akadálymentesen
megközelíthető legyen, a közlekedés biztonságát ne veszélyeztesse, a közterületet ne
szennyezze, és abban kárt ne tegyen. A gyűjtőedény kiürítése után az elszállítás napján annak
a közterületről történő eltávolításáról az ingatlanhasználó köteles gondoskodni.
(2) A közterületre csak csukott fedelű gyűjtőedényt vagy bekötött szájú emblémás zsákot
szabad kihelyezni.”
5. § A Hgr.
a) 5. § (4) bekezdés a) pontjában a „PROBIO Balatonfüredi Településüzemeltetési Zrt”
szövegrész helyébe a „Balatonfüredi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.”
b) 5. § (4) bekezdés b)-d) pontjában a „a szelektíven” szövegrész helyébe a „az
elkülönítetten”
c) 5. § (4) bekezdés c) pontjában a „PROBIO Zrt.” szövegrész helyébe a „Balatonfüredi
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.”
d) az 5. § (4) bekezdés d) pontjában a „Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt.
Válogatóművében” szövegrész helyébe a „Veszprémi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató
Nonprofit Kft. üzemeltetésében levő veszprémi válogató csarnokban”
e) 8. § (1) bekezdés b) pontjában a „a szelektív hulladékgyűjtés” szövegrész helyébe a „az
elkülönített gyűjtés”
f) 26. §-ában a „A szelektív hulladékgyűjtés” szövegrész helyébe a „Az elkülönített gyűjtés”
szöveg lép.
6. § Hatályát veszti a Hgr.
a) 4. §-ában és 5. § (4) bekezdésében a „szilárd” szövegrész;
b) 29. §-a
c) 30. §-a.
7. § Ez a rendelet a kihirdetést követő 5. napon lép hatályba.

Keszler Gyula
polgármester

dr. Szabó Tímea
jegyző

A kihirdetés napja: 2014. július 23.
dr. Szabó Tímea
jegyző

