Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
16/2015. (XII.30.) önkormányzati rendelete
a helyi hulladékgazdálkodásról, valamint a település köztisztaságának fenntartásáról
szóló többször módosított 14/2004. (XII.31.) önkormányzati rendelet módosítására
Ludányhalászi Községi Önkormányzat a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. §
és 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében foglalt
feladatkörében eljárva a következőt rendeli el:
1. §
Ludányhalászi Községi Önkormányzat a helyi hulladékgazdálkodásról, valamint a település
köztisztaságának fenntartásáról szóló 14/2004. (XII.31.) önkormányzati rendeletének
(továbbiakban: rendelet) 3.§-a az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az ingatlanhasználó köteles a közszolgáltatónak bejelenteni, a bejelentésre okot adó
körülmény bekövetkezésétől számított 15 napon belül:
a. ha tulajdonosváltozás, vagy egyéb ok folytán a közszolgáltatás igénybevételére
kötelezetté válik,
b. ha tulajdonosváltozás, vagy egyéb ok folytán a közszolgáltatás igénybevételének
kötelezettsége megszűnik,
c. ha személyes adataiban változás következik be,
d. ha jelen rendelet 4.§ (3a)-(3c) bekezdéseiben meghatározott, az ingatlanhasználó által
igénybe vett jogosultságok feltételeinek már nem felel meg.
A határidőn túli bejelentés vagy a bejelentés elmulasztása esetén a mulasztó szolgáltatás
igénybevevő felel a szolgáltatási díj megfizetéséért.
2. §.
A rendelet 4.§-a az alábbi (3a)-(3c) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A Közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló
385/2014. (XII.31.) Korm.rendelet (továbbiakba: (Korm.rendelet) 7. § (1a)-(1c)
bekezdéseiben foglalt feltételeknek megfelelő ingatlanhasználók tekintetében a
jogosultságokat a Korm.rendeletben meghatározott űrmértékű új edényzet biztosítását
mellőzve, a 120 literes gyűjtőedényre irányadó közszolgáltatási díjnak az adott jogosultság
figyelembevétele arányosított számlázása útján érvényesíti.
(3b) A Korm.rendelet 7. § (1a) bekezdés b) pontjában írt jogosultság igazolására a
feltételeknek megfelelően ingatlanhasználó részére a települési önkormányzat – a
lakcímnyilvántartás adatai alapján – az ingatlanhasználó kérelmére igazolást ad ki.
(3c) A Korm.rendelet 7. § (1a) bekezdés a) pontjában írt 80 literes űrmértékű gyűjtőedényhez
kapcsolódó jogosultságot a Közszolgáltató – a Korm.rendelet 7. § (2) bekezdésében írtakra
tekintettel – a lakóingatlan két természetes személy ingatlanhasználó általi használata estén
biztosítja”
3. §
A rendelet 4.§.-a az alábbi (7)-(8) bekezdéssel egészül ki:

„(7) A Közszolgáltató a hulladékgyűjtése, szállítása, kezelése során a Korm.rendelet előírásait
köteles alkalmazni.
(8) A Közszolgáltató köteles a Közszolgáltatási Szerződésben meghatározott minősítési
osztály szerinti követelmények biztosításáról gondoskodni, köteles továbbá biztosítani a
minősítési okirat Közszolgáltatási Szerződés hatálya alatti folyamatos meglétét a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló 2013. évi CXXV.
Törvény előírásainak megfelelően.”
4.§
A rendelet az alábbi 5/A.§-al egészül ki:
A Társulás és az Önkormányzat hulladékgazdálkodási
közszolgáltatással kapcsolatos feladatai
5/A.§
(1) A Társulás a település közigazgatási területén a Társulás Társulási Megállapodásában, a
Közszolgáltatási Szerződésben, valamint a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak
megfelelően hulladékgazdálkodási közszolgáltatást szervez és tart fenn.
Az Önkormányzat által a Társulásra átruházott feladat- és hatáskörök alapján a Társulás
feladatát képezi:
a. a „Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése” című, KEOP7.1.1.1/09-11-2011-0001 és KEOP-1.1.1/2F/09-11-2013-0003. azonosítószámú
pályázat (továbbiakban: KEOP pályázat I.) keretében megvalósuló települési hulladék
ártalmatlanítását szolgáló létesítmény létesítése, fejlesztése és működtetése,
b. begyűjtőhelyek (hulladékgyűjtő udvarok, átrakóállomások, gyűjtőpontok), előkezelő
és hasznosító (válogató, komposztáló, stb.) telepek létesítése és működtetése a
település közigazgatási területén,
c. a település közigazgatási területén a települési hulladék elkülönített gyűjtésének,
szállításának megszervezése,
d. az ingatlanhasználó által a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített
gyűjtőedényben gyűjtött települési hulladék ingatlanhasználótól történő összegyűjtése
és elszállítása - ideértve a háztartásban képződő zöldhulladék, a vegyes hulladék,
illetve az elkülönítetten gyűjtött hulladék összegyűjtését és elszállítását is,
e. a lomtalanítás körébe tartozó lomhulladék ingatlanhasználótól történő összegyűjtése,
átvétele és elszállítása,
f. a közszolgáltató által üzemeltetett hulladékgyűjtő pontos, hulladékgyűjtő udvaron
gyűjtött, vagy átvételi helyen átvett hulladék összegyűjtése és elszállítása,
g. az elhagyott, illetve ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett hulladék
összegyűjtése, elszállítása és kezelése,
h. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kezelése,
i. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással érintett hulladékgazdálkodási létesítmény
üzemeltetése, ideértve a KEOP pályázat I. keretében megvalósuló valamennyi
létesítményt is,
j. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésére a jogszabályoknak megfelelő
közszolgáltató kiválasztása/kijelölése,
k. a kiválasztott/kijelölt közszolgáltatóval a jogszabályok rendelkezéseinek megfelelő
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötése az Önkormányzat javára,



a „Kelet-nógrádi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel”
elnevezésű, KEOP-1.1.1/C/13-2013-0013 azonosítószámú pályázat keretében
megvalósított projekt eszközeinek üzemeltetése a j-k.) pontok alapján
kiválasztott/kijelölt közszolgáltatóval kötött külön szerződés alapján, a jelen
szakaszban megjelölt feladatkörök ellátása során a komplex hulladékgazdálkodási
rendszer működtetése érdekében.

(2) Az önkormányzat a jogszabályok keretei között, valamint a Társulás (1) bekezdésben
meghatározott feladatára tekintettel megalkotja a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás helyi
szabályaira vonatkozó önkormányzati rendeletet.
5.§.
A rendelet 6.§ (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„(3) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a Ht.91.§-a állapítja meg.”
6.§.
(1) Jelen rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba.
Ludányhalászi, 2015. december
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Rendelet kihirdetve!
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