Nemesrempehollós község Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2007. (XII. 21.) sz rendeletével egységes szerkezetbe foglalt
8 / 2004 (06.22.)sz. rendelete
 a települési szilárd hulladék összegyűjtéséről és elszállításáról.

Nemesrempehollós község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2000. évi XLIII. törvényben kapott felhatalmazás alapján, valamint a környezetvédelmi előírásokra tekintettel a település tisztaságának biztosítása érdekében Nemesrempehollós község területén a települési hulladék összegyűjtésével, elszállításával, valamint az ehhez fűződő díjakkal kapcsolatosan a következő rendeletet alkotja:

I. Fejezet

1.§

Általános rendelkezések


(1) E rendelet hatálya Nemesrempehollós község közigazgatási területére terjed ki. Rendelkezései a község területén lakó, tartózkodó vagy működő természetes és jogi személyre valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, gazdasági társaságra vonatkozik /tulajdonos, használó/.

(2) A község területén a települési szilárd hulladék rendszeres gyűjtéséről, elszállításáról, elhelyezéséről - a veszélyes hulladék kivételével - az önkormányzat gondoskodik. A veszélyes hulladék elszállításáról annak keletkezését okozó köteles gondoskodni.

(3) A települési szilárd hulladék rendszeres elszállításának igénybevétele az (1) bekezdésben megjelöltek részére kötelező.

(4) A község területén a települési szilárd hulladék gyűjtését és elszállítását a Müllex-Körmend Hulladékgyűjtő és Hasznosító Kft-vel (9784 Harasztifalu, Nyárfasor) végzi. A  hulladék elszállítására vonatkozóan a kft-vel kötött szerződés lejártát követően a képviselő-testület új pályázatot ír ki. 
2.§

Települési hulladék

(1) A települési szilárd hulladék – bió és maradék - háztartási hulladék, amely a lakásokban és lakás céljára szolgáló helyiségekben, a lakás közös használatára szolgáló helyiségekben (területeken), valamint egyéb helyiségek rendeltetésszerű használata során keletkezett.

a./ Bio hulladék: Minden konyhai hulladék, kerti nyesedék, amely komposztálható és újrahasznosítható.
b./ Maradék hulladék: A bio hulladék körébe nem tartozó szilárd hulladék (söpredék, por, salak, hamu, törött vagy hibás eszköz, kisebb mennyiségben 50 kg alatt vakolat, faltörmelék, amely zsákban szállítható).

(2) Nem minősül háztartási hulladéknak a trágya, állati hulla, jég, hó, sár, épület bontásából származó törmelék, tűz és robbanásveszélyes, valamint fertőző anyag.

(3) Egyéb szilárd hulladék az (1)-(2) bekezdésbe nem tartozó hulladék.

(4) Lomtalanítás alá tatozó alkalmi háztartási szilárd hulladék: nagyobb méretű darabos hulladék (így pl. nagyobb háztartási eszköz, berendezési tárgy, bútor, ágybetét, stb.)

(5) Veszélyes hulladék: A háztartásokban keletkező zsír, olaj, festék, hígító maradék, szárazelem, akkumulátor, gyógyszer, savas-lúgos edények, fénycsövek, izzók, permetező és egyéb vegyszerek, valamint mindazon anyagok, amelyet jogszabály e körbe sorol.

3.§

A tulajdonos kötelezettségei


(1) A tulajdonos kötelezettsége, hogy 
a./ a települési szilárd hulladékot az elszállításra való átvételig gyűjtse, illetve tárolja.
b./ a szolgáltatásba újonnan bekapcsolódó tulajdonosként /ide értve a tulajdonosváltozást is/ a szolgáltatónak 8 napon belül bejelentse, hogy a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté vált.

(2) Nem köteles a tulajdonos a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos szolgáltatást igénybe venni azokon az ingatlanokon, amelyekben hulladék nem keletkezik. (üres lakások)

4.§

A települési szilárd hulladék elhelyezésével kapcsolatos rendelkezések

(1) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos szolgáltatás a rendelet 2 § (1) bek. a-b/ pontjaiban és (3) bekezdésében megjelölt települési szilárd hulladék rendszeres gyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére irányuló szolgáltatás.

(2) A szolgáltató a települési szilárd hulladékot az általa üzemeltetett és engedélyezett ártalmatlanító helyen helyezheti el.

5.§

(1) A települési szilárd hulladék gyűjtését az erre a célra rendszeresített hulladékgyűjtő edényekben és zsákokban kell megoldani. A tisztántartásáról a szolgáltatást igénybe vevő köteles gondoskodni. 

(2) A hulladékgyűjtő edények a szállító tulajdonát képezik, azok tisztántartásáról, karbantartásáról, javításáról és szükség szerinti cseréjéről a tulajdonos gondoskodik.

(3) A hulladékgyűjtő edényekbe nem helyezhetők el olyan tárgyak, amelyek a gyűjtést végző dolgozók testi épségét veszélyeztetik, vagy a szállító járművet rongálják, károsítják. A gyűjtőtartály rendeltetéséről eltérő használata, továbbá eltűnése, megsemmisülése miatt  keletkezett károkat a szolgáltatást igénybevevőnek kell megtérítenie.

(4) A hulladékelszállítását a szolgáltató az önkormányzattal kötött szerződés alapján hetente szerdánként köteles elvégezni. 

(5) A szolgáltatást igénybe vevők csak a (4) bekezdésben meghatározott szállítási napokon helyezhetik ki gyűjtőedényeiket, valamint a zsákokat a közterületre úgy, hogy azok a közlekedés biztonságát ne veszélyeztessék. A hulladék gyűjtésére használt edények egyéb időpontban a közterületen nem tárolhatók.

6. §

(1) A lomtalanítás alá tartozó alkalmi háztartási hulladékot az önkormányzat által meghirdetett időpontban a megjelölt helyre kell kirakni (lomtalanítási akció).

(2) Építési törmeléket, kitermelt és visszatöltésre nem kerülő földet csak az önkormányzattal külön egyeztetve e célra engedélyezett helyre kell szállítani.

(3) A (2) bekezdésben megjelölt hulladékot annak előidézője  köteles elszállítani.

7. §

A szolgáltatás díja

(1) A hulladékgyűjtési- és elszállítási szolgáltatás ingyenes. A szolgáltatás igénybevételéért fizetendő hulladékszállítási díjat a szolgáltatóval kötött megállapodás alapján az Önkormányzat fizeti.

(2) A hulladékszállítás díját a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.


8.§

Záró rendelkezések

(1) E rendelet 1§ (3). 3.§ (1) bek. b.) pont, 5.§ (2), (3), (5) bek., 6.§ (1)-(3) bekezdésében foglaltak megszegése szabálysértésnek minősül és 30.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak esetén helyszíni bírság is kiszabható.

(3) E rendelet 2004. július 1-én lép hatályba. A rendelet 1. sz. melléklete 2007. január 1-én lép 
      hatályba.

(4) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.

Nemesrempehollós, 2007. július 10.


 /: Paksiné Kecze Tünde :/						/: Balogh Tamásné :/
           polgármester							        mb. körjegyző


                                              1. számú melléklet


A rendszeres gyűjtésre rendelkezésre bocsátott illetve rendelkezésre álló tartály egyszeri ürítési díja ÁFA-val

	1 db 80 l-es edény ürítési díja alkalmanként 199 Ft

1 db 120 l-es edény ürítési díja alkalmanként 276 Ft




