Vácszentlászló Község Önkorm ányzata
Képviselő-testületének
612016. (vI. 14.)
önkormányzati rendelete
Yácszent!ászló Község ÖnkormányzataKépviselő-testiilete az Ahaptörvény 32. cikk (1)
bekezdése a) pontjában és a MagyarországHelyi Önkormányzatairől szőIő 2011. évi
CLXXXX. törvény 13.§ (1) bekezdése 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljarvaa
hulladékról szólón 2012. évi CLXXXV. törvény 35.§-ában és a 88.§ (4) bekezdésébenkapott
felhaáImazás alapjén a következőket rendeli:

1.§ A települési szilárd
önkormanyzati
módosul:

hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szőIő 872015. (IV. 16.)
rendelete (továbbiakban: rendelet) 2. tészénekcíme az aláhbiak szerint

,,2. Azönkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat ellátás tartalma, ellátási területeo
a közszolgáltatás i génybevétele"

2.§

A rendelet 2.§ (1) és (5) bekezdése helyébe aza|ábbi rendelkezés kerül:

,,2.§

Község Önkormrányzat Képviselő-testülete (továbbiakban:
Képviselő-testület) az önkorményzati hulladékgazdálkodási közfeladat ellátás
körébe tartoző hulladék rendszeres ö sszegyűj téséről, elszállításaról és
ártalmatlanításárőI kötelező helyi közszolgáltatás útján gondoskodik.
(1) Vácszentlászló

Az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat ellátás keretében
szewezett közszolgáltatás - a tevékenységtartalmában - az alabbiakraterjed ki:

(5)

által aközszolgáltatő szállítő eszközeihez
rendszeresített önkorm ényzatil saját tulajdonú gyűjtőedényben, vagy a
közszolgáItatő á|ta| értékesítettgyrijtőzsrákbanazingatlanon gyűjtött és a
közszolgáItatő rendelkezésére bocsátott települési szilárd hulladék begyűjtése,
a) belterületen a tulajdonos

,

rendszeres,illetvealkalmielszállitása,ártalmatlanitása.
b) azingatlanon összegffitött nagydarabos, lomtalanítás körébe vont települési
szilád hulladék évente legalább egyszer - az Önkormányzatta| egyeztetett
időpontb an történő, közszolgáltatő áItali be gyűj té se é s el szál l ítása.

3.§

A rendelet 2.§-a az alábbi (6) bekezdéssel egészül ki:

,,2.§

(6) Azállami hulladékgazdálkodási közfeladatotazál|wnáltal
kij elött szew ezet látj a et.

4.§

A rendelet 8.§ (8) bekezdése hatályátveszti.

5.§

A rendelet 12.§-a helyébe az alábbirendelkezés kerül:

törvényben

,,12.§ (1) Az önkormányzati hulladékgazdáIkodási közfeladat ellátásahoz kapcsolódó

hulladékgazdálkodási közszolgáItatás igénybevételéértazingatlanhasznáIő az
állam által kijelölt szerv tészéreközvetlenül, vagy a kijelölt szerv áLtal megbízott
díjbeszedő útján kPzszolgálati díjat köteles fizetni.

(2) Ingatlanhasználő változás esetén aközszolgáltaás
váItozás bejelentése hónapja utolsó napjáig fizetí.

díját az ingatlanhasznáIő a

(3)AzingatlanhasznáIőnaknemközszolgáltatasidíjatfizetni,Itaa
közszolgáltatás igénybevételérevonatkozó kötelezefisége sztinetel.

A fizetendő közszolgáltatási díjat az állam által kijelölt szerv, vagy az által
megbízott díjbeszedő által összeállított száml a kézhezvételétkövetően a
számlábanfeltüntetett fizetési hataridőig kell kiegyenlíteni. A számla átadása
történhet megbízott űtján, személyesen, vagy postai úton.
(4)

Ha az ingatlanhasználő a hulladékgazdálko dási közszo l gáltatás
igénybevételéértjogszerűen megállapított és kiszámlánott díjat nem fizeti meg, a
koordináló szerv 30 napon belül küldött fizetési felszólításért jogosult az
admini sárác i ó s díj at i s ki száml az ni az ingatlanhasználó r észéte. Ha szátmla
kiegyenlítésérea felszólítás dátumát követően került sor, a beíizetett összeg
először az adminisztráciős díjjal szemben kerül elszámolásra, a fennmaradó
összeggel pedig aközszolgáltatási díjhátralékot csökkenti az állan által kijelölt
szerv.
(5

)

(6) Az ingatlanhasznáIő az adataiban bekövetkezettváltozásokat az áIIam által
kij elölt szerv ( elenleg: Nemzeti Hulladék gazdálkodási Koordináló és
Vagyonkez eIő Zártköruen Működő Részvénytársaság) felé köteles bejelenteni.
(7) Nem tagadhatlameg a kőzszolgáltatási díj megfizetését, azaz
ingatlanhasználő, aki a hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, ha
a közszolgáltatást felajanlottak neki, vagy rendelkezésre állás igazolásrakerül.

(8)

6.§

A közszolgáltatásértfizetendő

díj azállam által kijelölt szervet illeti meg."

Ez arendelet kihirdetését követő napon lép hatályban és a kihirdetését követő

hatályát veszti.

5. napon

Y ácszentlászlő, 20 I 6. június 1 3.

polgármester

ar.

[;

Rra Lászlő
jegyző

Kihirdetve: a Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblájárakifiiggesztve!Ql6._,junius

14.

