
Vácszentlászló Község Önkorm ányzata
Képviselő-testületének
9/2008.(x . tí.) rendelete

A helyi közszolgáltatás kötel ező igénytlevételéről szőIő 9l2000.(KI. 30.) sz- rendelet -
módosításáról

yácszent1ászló Község önkormányzatánakKépviselő-testülete a helyi önkormánYzatokről

szóló többszörösen módosított 1990. évi LXV. tv, 16.§.(1) bekezdés alapján a helYi

közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 912000.(XII. 30.) sz. rendeletet

(továbbiakban: r) az alábbiak szerint módosítja:

1.§. A r. az alábbt 2/A. §-sal egészül ki:

,,2lA.(I) Azok a gazdálkodő szervezetek, amelyeknek fogyasztói, illetve gazdaságt

tevékenysége során települési szilárdhulladék keletke ztk, a kötelező

közszolgáltatás keretében szervezett hulladékbegyűjtést nem kötelesek

igénybe venni, feltéve, hogy a gazdálkodő szervezet a hullaclék hasznosítására

vagy ártalmatlanítására vonatkozó kötelezettségét:

a) a j o gszab ályokban me glratáro zott feltételekke l me gfe l e l Ő haszno sító

Vag' ártalmatl an ítő elj ár ás, berendezé s, 1 éte sítmén y alkalmazásáv aI

saját maga teljesíti, vagy
b) az erre feljogosított és engedéllyel rendelkező htrlladékkezelőnek

(Szelektív Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi Kft.) külön

megállapodás alapján történő átadással, a kezelós ltöltségeinek

megfi zetésével telj esíti.

(2) Azingatlan tulajdonos, használó akinek a2000. évi. XLI[. tv. 3,§. c, Pontja,
illetve a 21.§.(1) bekezdése szerint települési szt\árdhulladéka keletkezlk, de az

ingatlana egyidejűleg gazdálkodó szervezet cégnyilvántaftásábanbejegYzett
székhelyéüi, telephelyéül vagy fióktelepéül is szolgál, köteles a település szllárd

hulladéi<át u guráálkod ó szervezetnek az ingatlanán folytatott gazdasági

tevékenysége során keletkezett fogyasztói és települési hulladéktól

elkülönítetten gyújteni és arra közszolgáltatást igénybe venni."

2,§.A r. 5 §.helyébe azd.ábbi rendelkezés kerül:

,,5.§.(i) A hulladék rendszeres e],szállitásáért díjat kell fizetni. A díj mértékét ÚgY kell

megállapítani, hogy az fed,ezze a szolgáItatás költségeit (1. szárnú melléklet), A
díj külön rendeletben kerül megállapításra,

(2) A díjat a szolgáltat ó áItaI kibocsátott számla alapján, negyedévente utÓlag kdll az

ingatlan tulaj donosának me gfi zetni.

(3) A közszoigáltatás díján felül a szolgáltató jogosult adminisztrációs tÖbbletkÖltség

f,elszámolására abban az esetben, ha a dílfizetésre kötelezett tt s'zo|gáltatő áItaI

alkalmazott számlázásimódtól eltérő, készpénz-átutalási megbízással (csekk) fizet.

Q) Azönkormányzat külön rendeletben meghatározott összegben a magánszemélYek

díj fi zeté s i kötelezetts é g ét ré s zb en átv áI|a|hatja, támo g athatj a.

(5) Az ingatlan tuiajdonosána!<változása esetén aközszolgáltatási díjat a

tulajdonosv áltozásbejelentése lrónapjának utolsó napjáig a régi. azutánPedig azűj



tulaj dono s köteles ftzetni,

(6) A tulajdonosnak nem kell köz,szolgáltatási díjat fizetni azokraa hónapokra,
melYekre akÖzszolgáltatás igénybe vételére vonatkozó kötelezettsége szünetel.,,

3.§. A r. 6.§ helyébe az alábbirendelkezés kenil:
,,6,§,(1) A tulajdonos a települési szilárd huliadék szelektív gyűjtésére. illetve

elszállítására az Önkormányzat általhasználatra bizősíiott 110 l_es gyűjtőtartályt
köteles i génybe venni és kízár őlag azt használni.

(2) A 110 ltes tartálYokban a címkézésnek megfelelő hulladék helyezhető el.

(3) GYŰjtőt artálY szÜkségszerinti javításáról, cseréjéről, pótlás áről aszolgáltatást
igénybe vevő köteles gondoskodni.

(4) A tulajdonos a rendelkezésre,bocsátott gyí4tőtartálybana hulladékot úgy köteleselhelYezni, hogY az mozgatáskor, tirítéskór ne szoródlon és a gépi ürítést ne
akadályozza.

(5) A szolg áltatást igénybe vevő köteles a gyűjtőtartályokat a hulladék elszállítása
céljából a szolgáltatő által megjelölt időben, közterületen a gyíijtés t végző
géPj árművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen eth"eiyázni.,,

4.§, A r. 9. §-a az alábbi (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:
,,9,§, (5) Gazdálkodó szewezet: az állami vállalat, az egyéb gazdálkodő szeíy, a

szövetkezet, a Gazdasági Társaság, aKözharr*, rá.u ság, azegyes jogi
s z em é 1 Yek v állalata, a le ány v ál1 alat, a Y ízgazdálko d ás i Tái s u uÍ,' az
Erdő b irtoko s s ági Társul at, tov ább á az e gyéni v állalko ző.

(6) Admini sztráciős többletköltség: készpé nz-áúutalási megbízás (csekk), banki
átutalás esetén számla, belföldi postaiajánlott küldeméiyként, postai úton történő
feladása.''

5 §,(1) Jelen rendelethatálybalépésével egyidejűleg hatályatveszti a ;1,2a04.(XIL 28.) sz.rendelet 1.§-a.

('),]:]:1i"j9_']:1" kihirdetését követő hónap első napján léphatályba, éshatálylralépését
követő 3. napon hatáIyátveszti,
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