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ónkoft ánnzali lendelete

a t€lepülé§i §zi|árd hulladékkal kapcsolato§ helyi köz§zolgáltatá§ról §zóló 7/20l3,
(X.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Belecska l{ózség Öntormányzatának Képviselö-testülete az Alaptöryény 32, cikk (2)
bekezdésében, a Magyarország he]yi önkormányzatairól szóló 201i. évi CLXXXX.
törvény 143. § (4) bekezdés d, pontjában, valamint a Hulladékró1 szóló 2012. CL)aXXV.
töNény (a továbbiakban; Ht.) 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
meghatfuozott 1'eladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1, §,

Az önkormányzati rendelet 6.§. (1) bekezdése helyébe a következő rendeJkezések lépnek:

(1) Belecska Község közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási köz§zolgáltatást
kizrirólagosan a Veltikál Nonprollt Zft. és az Alisca Terra Nonprofit Kft Konzorciuma
7100 Szekszárd, Epresken u, 9,, (a továbbiakban: köZszolgáltató) végzi aZ önkományzattal
kötöt1 megállapodá§ a]ap.j án.

2, §,

Az önkomlányzati rendelet 7.§. (5) - (8) bekezdése helyébe a következő lendelkezések
lépnek:

(5) AZ ingatlantulajdonosoktól a te]epüléSi szilárd hulladékkal kapcsolatos
köZszolgáltatá§i díjat negyedévenként utólag, illetv9 e íendelet szerinti szerződésben
meghatározott időpontban - számla eilenében - jogosult az NHKV Zrt beszedni, A
közszolgáltatás díját átutalás§a] vagy számla ellenében kell kiegyenlíteni.

(6) A lizetésre köte]ezett aZ NHKV Zft által megküldött számla alapján megállapított
hatlíridőben kötele§ azt kiegyenlíteni, Késedelmes fiZetés esetén aZ NHKV Zrt késedelmi
kamatotjogosult lelszámítani. A díjhátralék keletkezését követően a Ht. 52. §, alapján kell
eljfuni.

(7) A köZszolgáltatási díjat tafialmazó szám]a adataival és összegér,el kapc§olatban aZ
ingatlantulajdonos az NHKV Zrt nél ííásban kifogást emelhet. A kifogásnak a számla
kiegyenlítésére vonatkozó kötelezettség teljesítésére halasztó hatálya nincs. A kilbgásra,
annak kéZhezvéte]étől Számított 15 napon belü1 a kőz§Zo]gáltató válaszolni köteles.

(8) Túlszámlrizás esetén a többletösszeg és annak időarrinyos kamatait aZ NHKV Zft
visszafizeti vagy az ingatlantulajdonos írásbeli kérelmére azt a sofon következó. esedékes
díj lizetési köte]ezettségbe be§Zámítj a,



3. §,

AZ öntományzati rendelet 7.§. (14) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(14) Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkezó, a rendelet 4,§ 2. pontjában
leírt szelektív hulladékot elkülönítetten gyűjteni és azt saját ingatlana területén e céha
rendszeresilen gyújtöedén1 be e'hel5ezni,

4,§,

Az önkormányzati rendelet 9,§, (5) bekezdése helyébe a Lövetkező rendelkezések lépnek:

(5) A KöZszolgáltató á]tal rendszeresített 70 literes a szolgáltató emblémájáva] eltátott
zsllkban kihelyezett hulladékot a Közszolgáltató köteles elszállítani.

4.§.

Az önkormányzati rendelet 9.§, -a az alábbi bekezdéssel egészül ki:

(6) Az ingatlanlrasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási jogviszony szüneteltetését aZ
ingatlan lakottságát igazoló jegyzői okirattal együtt kérelmeáeti,

5, §,

Az önlormányzati rendelet 10.§. (2) bekezdése he]yébe a következő rendelkezések lépnek:

(2) Ha az ingatlantulajdonos az (1) bekezdés szerinti bejelentésében nem jelöli meg az új
lendszeles köZszolgáltatásla vonatkozó igényének időtafiamát, aZ NHKV Zrt. mindaddig
a bejelentés §Zelint t9lje§ít és számláz, amíg az ingatlantulajdono§ má§ taltalmú
bej elentést nem tesz.

6.§,

Az önkormányzati rendelet 11.§. (5) bekezdése heiyébe a következő rendelkezések lépnek:

(5) A köZszolgáltató az alap§Zo]gáltatáson felüli mennyiségű háZtartási hulladékot nem
köteles elszállítani, ha az nem a szolgáltató emblémájával ellátott múanyag zsákban lett
kihelyezve, vagy annak elszállítására vonatkozó igénybejelenté§t aZ ingatlantulajdonos
nem tette me8.

7. §.

Az önkományzati rendelet 14,§, (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(5) AZ ingatlantulajdonosok a hulladék gyújtésére az aiapszolgáltatás keretében az alábbi
úfiartalmú, köZszolgáltató által rendszelesített típusú §Zabványedényzetet kötelesek
igénybe verrni:

a) 60 literes edényzet
b) 80 literes edényzet,



c) 110-120 liteles edényzet,
d) 240 literes edényzet,
e) 70 literes emblémázott műanyag Zsák.

7.§,

Az öntományzati rendelel 14,§,-a az alábbi bekezdéssel egésziil ki:

(7) Az ingatlanhasználónak a 60 literes hulladékgyújtő edényzet igénybevétele
kérelméhez csatolnia kell azol jegyzői igazolást, amely taltalmazza azt, hogy
temészetes személy a 1akóingatlant egyediil és életvitelszeníen használja.

8, §.

AZ önkományzati lendelet 14.§, (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(1) Ez a rendelet kihirdeté§ét követő napon lép hatályba.

(2) A rendeletet a Képviselőtestülel a 2019. november 13- ánAegtafiott ülésén alkotta.
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kihirdetési áradék:
Jelen rendelet kihirdetésének napia: 2019. november 14.
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