Baj Község Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2014. (II.25.) önkormányzati rendelete
a települési szilárd hulladék kezelésére szervezett kötelező helyi közszolgáltatásról szóló
5/2003.(IV.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Baj Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV.
törvény 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
1. § (1) A települési szilárd kezelésére szervezett kötelező helyi közszolgáltatásról szóló
5/2003. (IV.1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 6. §-a a következő (13)
bekezdéssel egészül ki:
„(13) Az ingatlanhasználó kérheti írásban a közszolgáltatótól a kötelező közszolgáltatás
szüneteltetését, ha ingatlanától megszakítás nélkül legalább 30 napig távol van, és a távollétet
megelőzően legalább 15 nappal korábban írásban a közszolgáltatónak bejelentette. „
(2) A Rendelet 6. § -a a következő (14) bekezdéssel egészül ki:
„(14) A Ht. 38. § (3) bekezdésében meghatározott adatokat a közszolgáltató tartja nyilván. A
nyilvántartás vezetésének célja a közszolgáltatási tevékenység ellátásával kapcsolatos e
rendeletben és a Ht.-ben előírt kötelezettségek teljesítésének vagy megsértésének a
megállapítása, ellenőrzése. A nyilvántartásban szereplő adatokat törvényben meghatározott
személyek ismerhetik meg. Ha az ingatlanhasználó megváltozik, a változást követő napon a
Ht. 38. § (3) bekezdésben meghatározott adatait törölni kell.”
2.§ A Rendelet 7.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A települési hulladék gyűjtése a szolgáltató tulajdonában lévő zárt rendszerű,
öntömörítős járműparkkal heti gyakorisággal, hétfői napon történik.”
3.§ A Rendelet 9.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A közszolgáltatás során kizárólag az alábbi szabványos űrtartalmú hulladék gyűjtőedény
használható:
a) családi házas övezetben:
aa) 110 literes gyűjtőedény, vagy
ab) 120 literes gyűjtőedény
b) tömbös beépítettségű övezetben 1100 literes DIN edényzet.”
4.§ A Rendelet 10.§ (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„ (1) Az ingatlanhasználó a gyűjtőedényeztet az ingatlana területén belül köteles elhelyezni.
Gyűjtőedényt közterületen 48 órát meghaladóan kizárólag az önkormányzati rendeletben
szabályozott közterület-használati engedély alapján lehet.
(2) Az ingatlanhasználó köteles a gyűjtőedényt a hulladék elszállítása céljából a szolgáltató
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 a közterületre kihelyezni, kivéve a közterületi-használati engedély
alapján elhelyezett gyűjtőedényt.”

5.§ A Rendelet 17.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A közszolgáltatás díját az ingatlanhasználó a közszolgáltató részére – a teljesített
közszolgáltatás alapján, számla ellenében – negyedévente, utólag köteles megfizetni.”
6.§ (1) A Rendelet 18.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzati tulajdonú közterületek – ide nem értve a járdákat és a járműbehajtókat
– szervezett, rendszeres tisztántartásáról, portalanításáról, általános jellegű takarításáról,
síkosság mentesítéséről, a szilárd burkolatú utak tisztántartásáról az önkormányzat
gondoskodik.”
(2) A Rendelet 18.§ (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Járműbehajtók átereszeinek jó karban- és tisztántartása minden esetben az ingatlan
használójának, illetve tulajdonosának kötelessége.”
7.§ (1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a Rendelet
1. 3.§-a,
2. 5.§ (1) bekezdés c) pontja,
3. 5.§ (2) bekezdése,
4. 6.§ (10) bekezdése,
5. 7.§ (6), (7) bekezdése,
6. 8.§-a,
7. 9.§ (4) bekezdése,
8. 12.§ (3) bekezdése,
9. 15.§ (1) bekezdése,
10. 17.§ (1), (3), (4), (5) bekezdése
11. 1. melléklete.
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