Püspökhatvan Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013. /XII. 30./ sz. Ökt
rendelete az 5/1998. /IV. 1./ Sz. - köztisztaságról, a környezetvédelemről,
hulladékgazdálkodásról - szóló rendelet módosításáról

Püspökhatvan Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 5/1988. /IV.1./ sz. Ökt
rendeletét a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV tv. 35-ában, rögzített felhatalmazás alapján
az alábbiak szerint módosítja.
1. §
A rendelet V. fejezete -a az alábbiak szerint módosul:
V. fejezet
A háztartási szilárd hulladék, valamint a folyékony hulladék kezelése, elszállítása, a
hulladékszállítás díja
6. §

1/ Püspökhatvan Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évi CLXXXV tv.-ben
rögzített szabályok szerint hulladékszállítási közszolgáltatási szerződés alapján biztosítja
Püspökhatvan településen a háztartási hulladék elszállítását. A közszolgáltató: Tiszta Vidékért
Nonprofit Kft . A hulladék leürítése, ártalmatlanítása az önkormányzati tulajdonú Zöld Híd
Régió Kft által üzemeltetett Gödöllő, Ökörteleki Hulladékkezelő telepre történik.
2/ A hulladék elszállítása minden hét keddi napján 6.00 – 20.00 óra közötti időszakban
történik.
3/ Minden lakott ingatlan tulajdonosa köteles a hulladékszállítást igénybe venni, a
szolgáltatásért hulladékszállítási díjat fizetni az ott lakók számát figyelembe véve az alábbiak
szerint:
1-2 fős háztartásnál a minimum
60 l
3 fős háztartásig
minimum
80 l
3 fős háztartás feletti létszám esetén
minimum
120 l űrtartalmú edény szállítási és
leürítési díja kerül kiszámlázásra.
Igény esetén 240 l-es űrtartalmú hulladéktároló edény ürítését is igénybe lehet venni, ezt az
igénylőnek jelezni kell a Püspökhatvani Közös Önkormányzati Hivatalban a pénzügyi
ügyintézőnél.
4/ A településen működő vállalkozások az általuk végzett tevékenységből eredő hulladék
elszállítására az önkormányzattal köthetnek közszolgáltatási szerződést minimum a 120 l-es
űrtartalmú edény figyelembe vételével.
5/ A számlát az önkormányzat havonta küldi az ingatlantulajdonos és a vállalkozók részére. A
számlát a 2013. évi CLXXXVIII törvény rendelkezéseit figyelembe véve kell elkészíteni. A
számla kibocsájtásának alapja a lakó igényének megfelelő gyűjtőedény űrtartalma, de
minimum a lakónyilvántartás szerint a lakásban lakók száma, valamint a létszámhoz
megállapított űrtartalmú edény nagysága. Vállalkozásoknál az önkormányzattal kötött
közszolgáltatási szerződésben rögzített űrtartalom.
A ki nem egyenlített számla

köztartozásnak minősül, adók módján behajtható tartozás, melyet kétszeri eredménytelen
felszólítás után a Nemzeti Adó és Vámhivatalhoz továbbítunk behajtás végett.
6/ A hulladékszállítás díja azonos a 2012. évben megállapított díj mértékével:
7/ A szemétgyűjtő edénybe csak háztartási hulladék helyezhető. Háztartási hulladék a
háztartásokban képződő vegyes, elkülönítetten gyűjtött hulladék.
Nem minősül háztartási hulladéknak: mérgező, robbanó, veszélyes, vagy fertőző anyag,
építési törmelék, vas- és fémhulladék, salak, hamu, kerti hulladék.
8/ A papír, műanyag, üveg hulladék elhelyezésére a település 3 pontján elhelyezett
hulladékszigetek szolgálnak. A fűtési szezon időtartamára a hamu, salak elhelyezésére a
Dózsa György utcában az un. mérlegháznál gyűjtő konténer került kihelyezésre, melynek
ürítését igény szerint végzi az önkormányzat
2.

§

A rendelet 1. sz. melléklete az alábbiak szerint módosul:
1 sz. melléklet
Püspökhatvan Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/1998. /IV.1./ Sz.
RENDELETÉHEZ

Közterület használat megnevezése

Közterület használatdíja:

3./ Alkalmi és mozgó árusítás közterületen,
illetve az önkormányzati út igénybe vételével

1000 Ft/nap

3.

§

/3/ E rendelet 2014. január 1. napjától hatályos, kihirdetéséről az SZMSZ szabályai szerint a
jegyző gondoskodik. Kihirdetését követően hatályát veszti, beépül az 5/1998. /IV. 1./ sz. Ökt
rendeletbe.

Püspökhatvan, 2013. december 17.

Bátyi József
polgármester

Szabados Adrienn jegyző megbízásából
Blaskó Imréné aljegyző

A rendelet kihirdetve: 2013.12.30.
Szabados Adrienn jegyző megbízásából Blaskó Imréné
aljegyző

