Kiegészítés
a IV/4. számú előterjesztéshez
(A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező
igénybevételéről szóló 10/2014. önkormányzati rendelet módosítása)
Tisztelt Képviselő- testület!
2015. május 26. napján a Pénzügyi Bizottság ülésén elhangzottaknak megfelelően
módosítottuk a rendelet tervezetet. A módosító javaslatokat fekete dőlt betűvel jelöltük a
rendelet-tervezetben.
Kérem a T. Képviselő-testülettől, hogy az eredetileg kipostázott rendelet tervezet helyett az
alábbi rendelet-tervezetet szíveskedjen elfogadni.
Békés, 2015. május 27.
Izsó Gábor sk
polgármester
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BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
…/…. (... ...)
önkormányzati rendelete
A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS KÖZTISZTASÁGI
KÖZSZOLGÁLTATÁS KÖTELEZŐ IGÉNYBEVÉTELÉRŐL
szóló 10/2014. (III. 28.) önkormányzati rendelet
módosításáról
(TERVEZET)
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV.
törvény 88. § (4) bekezdésében és 35. §-ában kapott felhatalmazása alapján, az Alaptörvény
32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:
1. § Békés Város Önkormányzata képviselő-testületének a települési szilárd hulladékkal
kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 10/2014. (III. 28.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. § (4) bekezdés helyébe a következő
rendelkezés lép:
„4. § (4) A gyűjtőedényt a szállítási napon 6.30 óráig kell kihelyezni a közterületre.”
2. § A Rendelet 6. § a következő (4) és (5) bekezdésekkel egészül ki:
„ 6. § (4) Az ingatlanhasználó személyében bekövetkezett változást, továbbá az új lakóház
jogerős használatbavételi engedélyének kézhezvételét az esemény bekövetkezésétől számított
15 napon belül az érintettek kötelesek bejelenteni közszolgáltatónál. Ez esetben az új
ingatlanhasználó a szolgáltató szerződéskötési ajánlatának kézhezvételétől számított 30
napon belül köteles a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó szerződést megkötni
(5) A közszolgáltatási díj megfizetésére köteles ingatlanhasználó személyében történt változás
esetén a közszolgáltatási díjat a tulajdonosváltozás bejelentése hónapjának utolsó napjáig a
régi, azt követően az új tulajdonos köteles fizetni.”
3. § A Rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. § (1) Az ingatlanhasználó legalább 15 nappal a szüneteltetés kívánt időpontja előtt
írásban kérheti a szolgáltatótól a közszolgáltatás szünetelését távolléte idejére, ha
megszakítás nélkül legalább 90 napig az ingatlanát életvitelszerűen sem az ingatlanhasználó,
sem más nem használja, és nincs a kérelem benyújtásának időpontjában lejárt esedékességű
közszolgáltatási díjhátraléka.
(2) A kérelem benyújtásakor jelezni kell, hogy milyen módon kívánja igazolni a
közszolgáltatás szüneteltetésére való jogosultságát.
(3) A közszolgáltatás szüneteltetése naptári hónapra vehető igénybe.
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(4) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatás szüneteltetés igénybevételére való jogosultságát a
közszolgáltatás szüneteltetése lejártát követően, 15 napon belül igazolni köteles a
közszolgáltató fele.
(5) Az igazolás elmaradása esetén a közszolgáltató jogosult a szüneteltetés időtartamára
vonatkozó díjakat kiszámlázni.
(6) A közszolgáltatás szüneteltetésére vonatkozó jogosultság igazolása:
a) Fogyasztás nélküli közüzemi számla benyújtása, ahol az elektromos áramfogyasztása
havi 2 kW/óra alatti, vagy a kéthavi vízfogyasztása 0,5 m3.
b) A közszolgáltató jelenlétében leolvasott (6) a) pont szerinti fogyasztás nélküli közüzemi
fogyasztásmérőkkel történik. A leolvasás a szüneteltetés kezdő és befejező időpontjában
meg kell, hogy történjen.
(7) A közszolgáltatás szüneteltetése egymást követően többször is igénybe vehető, amennyiben
a rendeletben foglalt feltételek fennállnak.
(8) Amennyiben a szüneteltetés feltételei nem állnak fenn, az ingatlanhasználó köteles azt a
szolgáltatónak haladéktalanul írásban bejelenteni.
(9) Amennyiben a szüneteltetés ideje alatt a helyi közszolgáltatás körébe tartozó hulladék
kerül kihelyezésre, úgy az ingatlan tulajdonos egyidejű értesítése mellett a szolgáltató a
hulladékot köteles elszállítani, a hulladék mennyiségének megfelelő díj felszámítása mellett.
(10) Az (1)-(9) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni az üdülőként bejegyzett ingatlanokra
is, figyelembe véve a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 47. § (4) bekezdését. „
4. § A Rendelet 9. § (1) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:
„9. § (1) f) 60 liter űrtartalmú edény”
5. § A Rendelet 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„9. § (2) A települési szilárdhulladék gyűjtése és elszállítása 60, 80, 110-120, 240 és 1100
literes edényből, valamint 80 literes – a szolgáltató emblémájával ellátott – zsákból történik.”
6. § (1) E rendelet a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel a kihirdetését követő napon lép
hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
(2) E Rendelet 4. § és 5. §-a 2015. július 1-jén lép hatályba.
B é k é s, 2015. május 28.

Izsó Gábor sk
polgármester

Tárnok Lászlóné sk
jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2015. május ….. –én

Tárnok Lászlóné sk
jegyző
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