
Szentbékkálla Község Önkormányzata

Képviselő-testületének

12/2016. (XII. 10.) önkormányzati rendelete

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi 
közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról szóló
 9/2004. (VI. 17.) önkormányzati rendelete módosításáról

Szentbékkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  hulladékról  szóló  2012.  évi
CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a hulladékról szóló
2012. évi CLXXXV. törvény 35. §-ában meghatározott  feladatkörében eljárva  a környezet
védelmének  általános  szabályairól  szóló  1995.  évi  LIII.  törvény  48.  §  (3)  bekezdésében
biztosított véleményezési jogkörében eljáró Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi
és Természetvédelmi Főosztály véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1.  §  Szentbékkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testületének  a  települési  szilárd
hulladékkal  kapcsolatos  hulladékkezelési  helyi  közszolgáltatásról  és  a  közterületek
tisztántartásáról szóló 9/2004. (VI. 17.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Hgr.) 22.§
(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az intézményes települési hulladékszállítás 
a) a hulladékszállító járművel megközelíthető utcákra, köz- és magánterületekre; valamint  
b) a hulladékszállító járművel nem megközelíthető területre, különösen a külterületre vagy
zártkertre terjed ki.”

2.§ A Hgr. 22.§-a a következő (5)-(7) bekezdéssel egészül ki:

„(5)  A hulladékszállító  járművel  nem  megközelíthető  területeken  a  terület  használója  a
települési  hulladékkal  kapcsolatos  kötelezettségeit  erre  a  célra  kialakított  hulladékgyűjtő
ponton teljesíti, az erre szolgáló emblémás zsákban történő hulladék elhelyezésével.
(6) A hulladékgyűjtő pont a település 062. helyrajzi számú ingatlanon kialakított zárt hely,
melyhez az erre jogosult ingatlanhasználó részére az Önkormányzat kulcsot biztosít.
(7) Az Önkormányzat ellenőrzi
a)  a  kulcs  átadáskor  az  ingatlan  használati  módjának  megfelelő  szerződés  megkötését,
valamint a megfelelő emblémás zsák beszerzését,
b)  a  hulladékgyűjtő  pontról,  a  szolgáltató  által  heti  egy  alkalommal  történő  rendszeres
szállítást,
c) a hulladékgyűjtő pont szolgáltató szállítását követő rendezettségét, tisztaságát.”

3.§ A Hgr. 24.§-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:



„(3)  Az  (1)  bekezdésben  foglaltaktól  eltérően  a  22.  §  (5)-(6)  bekezdésében  szabályozott
hulladékszállítás esetén a hulladékgyűjtő ponton az emblémás zsákok az elszállítás  napját
megelőző második naptól elhelyezhetőek. „

4.§  Ez a rendelet 2017. március 1-én lép hatályba.

Molnár Endre Sándor  dr. Szabó Tímea
   polgármester         jegyző

A kihirdetés napja: 2016. december 10. 

 dr. Szabó Tímea
         jegyző 
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