Mezőszilas Község Önkormányzat Képviselő-testület
4./2013. (III. 28.) számú rendelete
a köztisztaság, a települési környezet fenntartásáról szóló
9/2011. (V. 24.) számú rendelet módosításáról.
Mezőszilas Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés
a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló LXV. törvény
16.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§ Mezőszilas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a köztisztaság, a települési
környezet fenntartásáról szóló 9/2011. (V. 24.) számú önkormányzati rendelet
(Továbbiakban: Rendelet) 13. § helyébe a következő rendelkezés lép:
13. §

(1) Az önkormányzat közigazgatási területén a települési szilárd hulladék
összegyűjtése, elszállítása és ártalommentes elhelyezése az önkormányzat által
szervezett – VERTIKÁL Építőipari és Kommunális Szolgáltató Részvénytársaság,
Polgárdi, Bocskai u. 39. szám alatti telephellyel rendelkező vállalkozás által végzett
– köztisztasági szolgáltatás útján történik. Az összegyűjtött szilárd hulladék
elhelyezése a szolgáltató által fenntartott térségi lerakón történik.
(2) A szolgáltató a háztartási hulladék elszállítását az önkormányzattal kötött
megállapodás szerinti gyakorisággal, zárt rendszerű kukásautóval végzi az alábbi
módon:
a) heti egy alkalommal történik a kommunális hulladékgyűjtés és szállítás;
b) évi 12 alkalommal történik házhoz menő szelektív csomagolási hulladékgyűjtés
és szállítás;
c) évi 8 alkalommal történik házhoz menő zöldhulladék gyűjtés és szállítás;
d) évi 1 alkalommal történik háznál történő lomtalanítás.
(3) Ha a teljesítés a szolgáltató hibájából marad el, köteles a szemetet a következő
munkanapon elszállítani.

2.§ A Rendelet 14. § helyébe a következő rendelkezés lép:
14. §

(1) Az ingatlan használója, illetve tulajdonosa a hulladékot köteles szabvány
edényben, vagy a szolgáltató emblémájával ellátott műanyag zsákban az ingatlan
előtt elhelyezni, oly módon, hogy az elszállítható legyen.
(2) Az igénybe vehető gyűjtőedényeztek típusai az alábbiak:
a) 80 literes gyűjtőedény
b) 110 literes gyűjtőedény
c) 120 literes gyűjtőedény
d) 240 literes gyűjtőedény
e) 770 literes gyűjtőedény
f) 1100 literes gyűjtőedény
g) 80 literes emblémázott zsák
(3) A keletkező szemét mennyiségének megfelelő számú fedhető szemétgyűjtő
edény és műanyag zsák beszerzése, pótlása, javítása, tisztántartása, fertőtlenítése a
tulajdonos, illetve használó kötelessége.

(4) Szemetet felhalmozni nem szabad, azt a megadott szemétszállítási napon
elszállítás céljából a szolgáltatást végző szerv rendelkezésére kell bocsátani.
(5) A szemétgyűjtő edénybe nem szabad mérgező, robbanó, folyékony vagy olyan
anyagot elhelyezni, amely veszélyezteti a szolgáltatást végző dolgozók testi épségét
és egészségét vagy a szállítójárműben rongálódást okozhat.
(6) Ha a szolgáltatást végző szerv dolgozója azt észleli, hogy a gyűjtőedénybe vagy
műanyag zsákba olyan tárgyat helyeztek el, amely nem minősül szállítható
szemétnek, annak szállítását megtagadhatja.
(7) A szolgáltatást végző dolgozónak a gyűjtőedények rongálódása nélkül kell a
szemétszállítással kapcsolatos feladatokat ellátni.
(8) 80 literes űrtartalmú gyűjtőedényt az alábbi esetekben lehet igénybe venni:
a) 65 év feletti egyedülálló személy esetében
b) egy lakcímre maximum kettő fő van bejelentve és egyikük 65 év feletti életkorú
(9) A közszolgáltató részére az igénylő köteles a helyi önkormányzat által kiállított,
30 napnál nem régebbi dokumentummal igazolni a szolgáltatás igénybevételének
helye szerinti közigazgatási címen bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel
rendelkező személyek számát.
(10) Az igénylő nyilatkozni köteles arról, hogy hulladékkezelési díj tartozása nincs.
Nem jogosult kisebb térfogatú gyűjtőedényre az az igénylő akinek közszolgáltatási
díj tartozása van.
(11) Az igazolás közszolgáltató részére történő benyújtását követően a kisebb
térfogatú gyűjtőedényre az írásbeli szolgáltatási szerződés megkötése az igénylő és
a közszolgáltató között kötelező. A kisebb térfogatú edényzet beszerzésének,
alkalmazásának feltétele a szolgáltatási szerződés megkötése.
(12) A közszolgáltatás igénybevevője köteles az egy háztartásban élő személyek
számában bekövetkezett változást a változás bekövetkezésétől számított 30 napon
belül a közszolgáltató részére bejelenteni.
2.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2) Ez a rendelet a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.
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Ez a rendelet a mai napon kihirdetésre került:
Mezőszilas, 2013. március 28.
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