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Lenglel Község Önkormányzata KépviselGtestületének
812016, (YL22.) őnko rmányzati rend€lete
a köztisztaság fenntaíásáról és a települési hulladékgazdálkodásról szóló 1l20l5. (L29,) önkormányzati
rendelet módosításáról

Lengyel Község Önkormányzata Képviselőtestülete a hulladékról szőlő 2012. évi CLXXXV. törvény 35.§ában és a 88.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarorság helyi önkormányzatairól szóló
20l l. évi CLXXXX. törvény 13.§ (1) bekezdés 5. és 19. pontjában, valamint az Alaptörvény 32. cikk (l)
bekezdés a) pontjában meghatarozott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§
A

köáisztaság

fenntartásáról és a települési hulladékgazdálkodásról szóló ll201,5. (1.29.) önkormányzati
R,) 4. § helyébe a következő rendelkezés lép:

rendelet (a továbbiakban:

A község területén a hulladék begűjtését, szállítását a BONYCOM NonptoJit Kft. (7l50 Bonyhád, Mikes u.
3.,) ( továbbiakban: közszolgáltató) l,égzi, a hulladék kezelése, ártalmatlanítcisa a Cikói Hulladékkezelő
Központ területén töríénik.

2.§
A R, 5.

§ helyében a következő

rendelkezés lép:

E rendelet értelmezésesorán a hulladéklól szóló 2012. évi CLXXX/. töryény (to\,ábbiakban: Ht.), valamint a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésénekfeltételeiről szóló 385/2011. (XIL3}.) Korm. rendelet
(továbbiakban: Hkr.) és az egles hulladékgazdálkodási létesítményekkialakításémak és üzemeltetésének
szcbályiról szól 246/2014. (IX.29.) Korm. rendelet fogalom-meghatarozásait kell űlkalmaznL

3.§

A R. 13. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
A (3) bekezdésben szereplő gyűjtőedényben felül az elkülönített gűjtötí hulladékot a zöldhul]adék
kivételével- az ingatlanhasználó erre a céIra rendszefesített ]20 literes szabványos fekete színű
gyűjtőedényben

gűjíi, melynek

használata kötelező.

4.§
A R. a következő 14lA. §-al egészül ki:

A

2016. április I. napjától a lakosság kjrében az 50 és 70 literes gújtőedény, gazdálkodó
szervezetek, intézményekesetében az 50, 60 és 70 literes glűjtőedény bejelentésétnem fogadja el, és az ilyen
edény ihítésérc,a benne ta]álható hulladék elszállítá,sára kizárólag akkor köteles, ha azt a használó 20]6.
március j 1-igjogszerűen használta.,
közszolgáltató

5.§
(l) A R. l7.

§ (2) bekezdése helyében a következő

rendelkezés lép:

(2) Ha k)zszolgá,ltató az esedékes szolgáltatást elvégezni nem tudja és az nem az Ükormányzat mulasztására
vezethető vissza (pl, gépjármű meghibá,sodás, időjárasi körúlmények), úg) köteles helyettesítéséről
gondoskodni, arra engedéllyel és kapacitással rendelkező helyettes útján. Ha a helyetíesítésnem megoldható,
és ilyen módon a szolgáltatás a szolgáltatási napon elmarad, arról a Kózszolgálíató haladéktalanul értesíti az
Ükormányzatot. A Kózszolgákató az akadály elhárulását követő legközelebbi szolgóltatasi napon o
szolgáltatás szünetelése idejénfelgűlt hulladékot is köteles elszállítani.

(2) A R. l7. § (4) bekezdése helyében a következő rendelkezés lép:
(4) Amennyiben a g)űjtőedény meghibásodása bizonyítottan a gondatlan ürítés során tórtént, jnításának,
kicserélésénekköltsége a kivizsgálást követően kerül eIbírálásra.
(3) A R. l7. § a következő (5) bekezdéssel kiegészül:

(5)

A

közszolgáltató kóíeles szelekíívenkeletkezeít hulladékot hayonta eg) alkalommal, az általa előre
ös szeg)űj teni és e lszállítani.

meghatarozott időpont ban

6.§
A R. a következő l7iA. §-al egészül ki:
(l) A települési vegles, valamint az elküIanírctten g,,űjtött települési hulladékot a közszolgáItató házhoz menő
szolgáltatás keretében szállítja el.
(2) Az ingatlanhasználó a települési papír, műanyag és fém hulladékot a települési vegyes hulladéktól

elkülönítetten g,,űjti, amely elkiilönítetten g)űjtöü hulladékíajták közös glűjtőedényben helyezhetőek el.
(j) Az ingatlanhasználó a települési iiveg hulladékot elkülönítetten glűjti és a hulladékg,,űjtő szigeten helyezi
el.
(1)

Az ingatlanhasználó az elkülönítelten g)űjtöít telepüIési papír, műanyag

szigeten is elhelyezheti.

és fém hulladékot

hulladékglűjtő

(5) Áz ingatlanhasmáIó az elkülönítetíen gűjrct rclepülési papír, műanyag, fém és üveg hulladékot a
hulladékgtűjtő udvarban is íérítésmeníesenleadhaíja.

7.§
A R. l9.

§ (1) bekezdése helyében a következő

rendelkezés lép:

(1) A

közszolgáltató évi egl alkalommal lomhulladék, továbbá a naponía szokásosan keletkező
háztartási hulladék mennyiségét meghaladó falomb és kerti hulladék szervezeít gyűjtéséről, elszállításáról
és ártalmatlanításáról a közszolgáltató által meqhatározott alkalommal, figyelemmel a hatályos
jogszabáIyokra, köteles téfííésmentesengondoskodni. A lomtalanítási és a zöldhulladék gyűjtési napokat a
helyben szokásos módon közzé kell tenni.

8.§
A R. 22.

§ a következő

(4)-(6) bekezdéssel egészül ki:

(4) A közszolgáItatasi díjat az ingatlanhasználó a Nemzeti HulladékgazdáIkodási

Koordináló és Vagyonkezelő

Zrt által megküldött számla alapján köíeles megfizetni, a közszolgáltatási szerződésben meghatározoíí

g,,akorisággal.

Á díj megfizethető

csekken, átutalással, vag1l a jogszabályban meghatározotl eg)éb módon a Nemzeti
Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. részére.
(6) Késedelmes díjfizetés esetében a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináió és Vagyonkezeló Zrt.
jogosult késedelmi kamat felszámítására.
(5)

9.§
A R. 23.

§ hatályát veszti.

10.§

július 1 . napjáLrr lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről az SZMSZ-ben meghatározottak szerint a Teveli Közös Önkormányzati Hivatal
Lengyeli Irodájának hirdetőtábláján történő kifiiggesztése útján az aljegyző gondoskodik.
(l

) Jelen rendelet 2016.
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Jelen rendelet kihirdetésre kerüit 20l 6..június 22. napján.
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