
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
9/2013.(III.29.) rendelete

a települési szilárd hulladékgazdálkodásról szóló 10/2003.(III.6.) rendelet módosításáról

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete eredeti jogalkotói hatáskörében
az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.)
pontja és a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. tv. 35. §-a alapján az alábbi rendeletet
alkotja:

1. § A rendelet jogszabályi hivatkozási része az alábbira módosul:

„Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete eredeti jogalkotói
hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint az Alaptörvény 32. cikk
(1) bekezdés a.) pontja és a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. tv. 35. §-a alapján
az alábbi rendeletet alkotja:”

2. § A rendelet 1. §-a, valamint az azt megelőző „A rendelet célja” szövegrész hatályát
veszti.

3. § A rendelet 2. §-ából az a.), b.) c.), e.), f.), i.), l.), m.) és n.) pontok hatályát vesztik és
az i.) pont helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„i.) Gyűjtőedény:

ia) 120 liter vagy 240 liter, vagy 1100 liter gyűjtőedény
ib) Közszolgáltató által díjfizetés ellenében biztosított egyszer használatos zsák:

120 liter”

4. § A rendelet 3. § (3) bekezdés hatályát veszti.

5. § A rendelet 6. § (1) bekezdéséből a „kivéve, aki alkalmanként legalább 1 db 1100
literes tartályt vagy annál többet ad át.” szövegrész hatályát veszti.

6. § A rendelet 6. § (5) bekezdése hatályát veszti.

7. § A rendelet 9. § (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép, a (2) bekezdés
hatályát veszti, a (3) bekezdés (2) bekezdésre módosul.

„(1) Az ingatlan tulajdonosa köteles szerződést kötni, minimum egy éves
időtartamra a közszolgáltatóval az e rendelet 8. § szerinti hulladékszállításra az
alábbi módozatok szerint:

a) 120 literes vagy 240 literes, vagy 1100 literes gyűjtő edényzetre,
b) Ingatlanonként havi 1 db, összesen évi 12 db egyszer használatos 120 literes

zsákra
c) 120 literes vagy 240 literes, vagy 1100 literes gyűjtő edényzet használata

mellett egy frakciós (háztartásban használat műanyag flakon)
hulladékgyűjtés egyszer használatos zsákban

d.) 65 év feletti egyedül élő esetén 6 db zsák
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e.) a 120 literes zsák használata mellett egy frakciós (háztartásban használt
műanyag flakon) hulladékgyűjtés egyszer használatos zsákban

A közszolgáltatás díját a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.”

8. § A rendelet 12. §-a kiegészül az alábbi rendelkezéssel:

„….. a közszolgáltató által végzett hulladékszállítás kivételével.”

9. § A rendelet 14. §-a hatályát veszti és helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„14. § (1) A közszolgáltatás díját és az adott kedvezményeket a (2) bekezdésen túl a
rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.

(2) A rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott közszolgáltatási díjból a 9. §
(1) bekezdés c) és e.) pontja esetén további 10 % kedvezmény illeti meg.”

10. § (1) A rendelet 17. § (2) bekezdése kiegészül az alábbi szövegrésszel:

„, az (1) bekezdés szerinti időszakban.”

(2) A rendelet 17. §-a kiegészül az alábbi (4) bekezdéssel:

„(4) A rendelet 9. § (1) bekezdés c) és e) pontja esetén az egyszer használatos
zsákban szelektíven gyűjtött hulladékot minden hónap utolsó péntekén
reggel 8 óráig az ingatlantulajdonos elszállításra átadja.

11. § A rendelet 18. §-a hatályát veszti és helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„18. § (1) Az ingatlan tulajdonosa felé közszolgáltatási díjat szerződés alapján a
közszolgáltató a rendelet 9 § (1) bekezdés a) és c) pontja esetén naptári
negyedévet követő hó 15 –ig számlázza, melyet az ingatlan tulajdonosa 8
napon belül köteles kiegyenlíteni.

(2) Az ingatlan tulajdonosa felé közszolgáltatási díjat szerződés alapján a
közszolgáltató a rendelet 9 § (1) bekezdés b) pontja esetén naptári félévet
követő hó 15 – ig számlázza, melyet ingatlan tulajdonosa 8 napon belül
köteles kiegyenlíteni.

(3) A rendelet 18. § (2) bekezdéstől eltérően, az az ingatlantulajdonos, aki e
rendelet szerint közszolgáltatásra szerződést nem köt, részére a
közszolgáltató a tárgyi negyedévet követő hó 1-5-ig 3 db 120 literes zsákot
biztosít az éves díj időarányos díjának (a rendelet 1. sz. mellékletének 4.
pontja) megfizetése fejében, melyet a közszolgáltató pénztárhelyiségében
vehet át és fizethet meg.

(4) Aki nem tesz eleget az (1)-(3) bekezdésben foglaltaknak, azok részére a
számla, illetve 3 db zsák ingatlantulajdonos címén kerül átadásra a tárgyi
negyedévet követő hó 6-10-ig. Ez esetben a díjat helyszínen vagy
átutalással 8 napon belül kell megfizetni. A zsák költségén felül a
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kiszállítás költsége nettó 100,- Ft/alkalom összeget is meg kell fizetni.
Amennyiben nem sikerül helyszínen átadni, akkor a zsák postán kerül
kikézbesítésre. Ebben az esetben a zsák költségén felül a postaköltséget is
meg kell téríteni.

12. § A 67/2012.(XII.28.) rendelet 10. §-a kiegészül az alábbi rendelkezéssel:

„A díjemelés mértékét a képviselő-testület kedvezményként biztosítja, melyet a
rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.”

13. § A rendelet 1. sz. melléklete hatályát veszti és helyébe az alábbi 1. sz. melléklet lép:

1. sz. melléklet

1.) Település szilárd hulladék közszolgáltatás éves díja:

2.) Az 1., 2., 3., sorszámú fizetendő közszolgáltatási díjakból a rendelet 14. § (2)
bekezdése szerinti kedvezmény adható.

14. § Ez a rendelet 2013. március 29-én lép hatályba.

(: Tatár László :) (: Buzás Istvánné dr. :)
Polgármester jegyző

Kihírd.: 2013.III.29.

Sorszám Gyűjtő edény Éves nettó díjtétel
Ft/év

Kedvezmény Fizetendő éves nettó díjtétel
Ft/év

1 120 lit. Edény 23.816 9.204 14.612

2 240 lit. Edény 47.684 18.460 29.224

3 1100 lit. Edény 218.504 84.656 133.848

4 120 lit zsák (12
db/év)

4.677 0 4.677


