Nézsa Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
14. számú
Jegyzőkönyve
Készült: Nézsa község Polgármesteri Hivatalában 2011. június 21-én 20:15 órai kezdettel
tartott képviselő-testület üléséről.
Jelen vannak:Styevó Gábor polgármester
Zachar Zénó alpolgármester
Balázs Ferenc képviselő
Szigetvári László képviselő
Tóth Károly képviselő
Zsíros Csaba képviselő
Tanácskozási joggal jelen van: Turcsán Mónika jegyző
Távol volt:

Szarka Péter képviselő

Az ülés elnöke: Styevó Gábor polgármester
Az elnök köszönti a képviselő-testület ülésén megjelenteket. megállapítja, hogy (a
megválasztott 7 fő képviselő közül 6 fő jelen van) az ülés határozatképes és azt megnyitja.
Jegyzőkönyvvezetőnek javasolja: Turcsán Mónika jegyzőt.
Az elnök szavazást kér a javaslat elfogadására.
A szavazás eredménye: a képviselő-testület (6 fős jelenléttel 6 fő szavazott 6 igen) egyhangú
kézfelemeléssel a javaslatot elfogadja.
.
Napirendi javaslat:
1. Döntés fizetési meghagyás ügyében
Előterjesztő: Styevó Gábor polgármester
2. Döntés kommunális hulladékszállításról
Előterjesztő: Styevó Gábor polgármester
3. Egyebek
A képviselő-testület a napirendi javaslatot (7 igen) egyhangú kézfelemeléssel elfogadja.

1. Napirend tárgyalása
Styevó Gábor polgármester: ismerteti a FAL-ÉPSZER KFT által benyújtott fizetési
meghagyást.

A fizetési meghagyás a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
A Képviselő-testület január 26-án tartott ülésén a fizetési határidőkről határozott.
2011. 03.31-ig 1 MFt-ot tudtunk utalni. A fennmaradó 2.306.770,-Ft-ra benyújtotta a
vállalkozó a fizetési meghagyást.
Javaslatom: ellentmondás benyújtása 12 havi részletfizetésre, kamat elengedésére, és az
ügyvédi megbízási díj megtámadása 2,5 % fogadható el.
Az elnök szavazást kér.
A szavazás eredménye: a képviselő-testület (6 fős jelenléttel 6 fő szavazott 5 igen 1
tartózkodás) egyhangú szavazással a javaslatot elfogadja és határozatra emeli.
HATÁROZAT
72/2011.(VI.21.) Önk.
Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a FAL-ÉPSZER KFT
által benyújtott 14029/Ü30845/2011/2 ügyszámú Fizetési meghagyás ügyében
ellentmondással él. A követelt összeget elismeri arra 12 havi részletfizetést kér, továbbá az
ügyvédi költséget 2,5%-ban kéri megállapítani.
Határidő: 2011. június 22.
Felelős: a polgármester
2. Napirend tárgyalása
3.
Styevó Gábor polgármester: a 2011. március 31-én tartott ülésen döntött a képviselő-testület
a kommunális hulladékszállításról. A 31/2011.(III.31.) Önk. Határozat szerint 2011. július 1től nem tart igényt az AVE szolgáltatására. A 2010. december 31-el a szerződés lejárt és
2011. évre nem kötöttünk szerződést.
Folyamatos problémák és elégedetlenség merült fel a lakosság részéről is.
Van lényegesen olcsóbb árajánlat: a NÉ & PA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft- től
Ajánlata:
Amennyiben 2011.07.01-től Nézsa község területén a NÉ&PA Kft. végzi a kommunális
hulladékszállítást,
a szemét elszállítása pénteki napon fog történni. Az első szemétszállítási nap 2011.július 8.-a
lesz. A hulladéktartó edényt ½ 7-re az ingatlan elé kérjük kihelyezni. Az edényzetből csak
kommunális hulladékot szállítunk el.
A szolgáltatásért a díjak a következőképpen alakulnak:
120 l-es edényzet: 11.100 Ft/6 hónap
60 l-es edényzet:

8.000 Ft/6 hónap

Aki a 2011-es díjat egy összegben befizeti, annak 5% kedvezményt biztosít a cég. A fizetés a
helyi önkormányzat által előre meghirdetett időpontokban fog történni készpénzfizetéssel.
Így a díjak:
120 l-es 10.545 Ft/ 6 hónap

60 l-es

7.600 Ft/6 hónap, emennyiben ezt a fizetési módot választja.

Kérem, hogyha egy összegben fizet, a pontos összeget hozza magával a könnyebb és
gyorsabb munkavégzés végett.
Amennyiben nem él ezzel a lehetőséggel a szerződés aláírásakor készpénzfizetési megbízást
kap, amin az eredeti, kedvezmény nélküli összeget fizetheti be 2 részletben.
A szolgáltatási szerződés, megállapodás aláírására az elkövetkezendő hónapban kerül sor.
Minden lakossal külön szerződést kötünk. Csak a szerződésnek megfelelő űrtartalmú edényt
ürítjük.
A településen matricával jelöljük meg azokat az edényzeteket, amikre a lakos fizet, ezeket a
szerződés aláírásával kapja kézhez.
Ismertetésre kerül a szolgáltatási szerződés tervezett tartalma, amely a jegyzőkönyv
mellékleték képezi.
Javasolom a NÉ & PA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel a közszolgáltatási szerződés
megkötését 2011. július 1-től 2011. december 31-ig.
Az elnök szavazást kér.
A szavazás eredménye. A képviselő-testület (6 fős jelenléttel 6 fő szavazott 6 igen) egyhangú
szavazással a javaslatot elfogadja és határozatra emeli.
HATÁROZAT
73/2011.(VI.21.) Önk.
Nézsa községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a NÉ & PA Kereskedelmi
és Szolgáltató KFT (2635. Vámosmikola, Alkotmány út 20.) képviseletében eljáró Papi
Zoltánnal határozott időre: 2011. július 1-től 2011. december 31-ig szolgáltatási szerződést
köt, Nézsa község teljes belterületén a lakossági kommunális hulladék begyűjtésére és
elszállítására.
A Képviselő-testület felhatalmazza polgármestert a határozat mellékletét képező szolgáltatási
szerződés megkötésére.
Határidő: 2011. július 1.
Felelős: a polgármester
Styevó Gábor polgármester: Ismerteti a rendelet tervezetet. Javasolja a helyi
hulladékgazdálkodásról szóló többszörösen módosított 6/2003.(VII.01.) Ör. módosítását.
Az elnök szavazást kér.
A szavazás eredménye. A képviselő-testület (6 fős jelenléttel 6 fő szavazott 6 igen) egyhangú
szavazással a javaslatot elfogadja.
Nézsa Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
6/2011.(VI.22.)
Rendelete

A helyi hulladékgazdálkodásról szóló többszörösen módosított 6/2003.(VII.0l.) rendelet
módosításáról
Nézsa Község önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény16.§ (1) bekezdése, valamint A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII.
törvény23.§-ban kapott felhatalmazás alapján a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos –
többszörösen módosított – helyi hulladékgazdálkodásról szóló 6/2003.(VII.1.) rendelet ( a
továbbiakban:. Rendelet) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.
1.§
A Rendelet 2.§ (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„2.§
(2) Az ártalmatlanításra kijelölt hulladékelhelyező telep az Észak – Kelet Pest és Nógrád
Megyei Hulladékgazdálkodási Társulás által létrehozott és üzemeltett Nógrádmarcal
területén lévő műszaki létesítmény.”
2.§
A Rendelet 11.§ (2) bekezdés1. számú melléklete helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„11.§ (2) 1.számú melléklet
2011.07.01-től 2011.12.31-ig:
120 l edényzet heti egyszeri ürítés esetén a szolgáltatási díj:
22.200,-Ft/év bruttó
-60l edényzet heti egyszeri ürítés esetén szolgáltatási díja:
16.000,-Ft/év bruttó
110 l zsákelszállítás díja: 400,-Ft+Áfa/db

A közületek esetében:
120 l edényzet heti egyszeri ürítés esetén a szolgáltatási díj:
22.200,-Ft/év bruttó
60l edényzet heti egyszeri ürítés esetén szolgáltatási díja:
16.000,-Ft/év bruttó
3.§

(1) A rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2011.07.01. napjától
kell alkalmazni. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti a 2/2010.(I.29.) Ör, a
13/2010.XII.30.) Ör
Nézsa, 2011. június 21.
Styevó Gábor
polgármester

Turcsán Mónika
jegyző

Kihirdetési Záradék:
Nézsa, 2011. június 22.
Turcsán Mónika
jegyző

NÉZSA Község Önkormányzata
Képviselőtestületének
6/2003.(VII.1.)
rendelete
A helyi hulladékgazdálkodásról
(Egységes szerkezetben a
6/2011.(VI.22.) Ör. rendelettel )1

Nézsa Község Önkormányzatának Képviselő testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében foglalt, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló
2000. évi XLIII. törvény 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzati
hulladékgazdálkodási feladatkörbe tartozó, a köztisztasággal és a településtisztasággal
összefüggő – közszolgáltatás útján megvalósuló – közfeladatok ellátására a következő
rendeletet alkotja:

I . FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
l. §
Nézsa község Önkormányzata kötelezően ellátandó közszolgáltatásként az ingatlan
tulajdonosoknál keletkező települési szilárd hulladék kezelésére hulladékkezelési
közszolgáltatást (a továbbiakban: közszolgáltatás) szervez és tart fenn.
2. §

(1)1-2A közszolgáltatást a Nézsa község Önkormányzattal vállalkozó NÉ & PA
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. / 2635. Vámosmikola, Alkotmány. út 20.
(továbbiakban közszolgáltató).
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(2) Az ártalmatlanításra kijelölt hulladékelhelyező telep az Észak – Kelet pest és Nógrád
megyei Hulladékgazdálkodási Társulás által létrehozott és üzemeltett Kerepes,
Ökörtelek-völgyi Hulladékkezelő Központ területén lévő műszaki létesítmény.
(3)Az önkormányzat Képviselőtestülete a közszolgáltatókkal a hulladék begyűjtésére és
ártalmatlanítására szerződést köt.
3. §
A közszolgáltatással ellátott terület Nézsa község közigazgatási területe, beleértve külterületi
lakott részeket is.
1
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4. §
(1)A közszolgáltatást minden épülettel beépített ingatlan tulajdonosa köteles igénybe venni, és
a közszolgáltatási díjat fizetni
(2)A Község bármely lakója jogosult igénybe venni a zsákos szemétszállítást de erre is
köteles szerződést kötni, amelyben nyilatkozik, hogy az ingatlanán a hulladékkezelés
megnyugtató módon megoldott. Ezen nyilatkozatot a közszolgáltató és Nézsa község
Önkormányzata felé teszi meg. A szerződött lakos zsákos szemétszállítást tetszéséhez
mérten vesz igénybe.
(3)A képviselőtestület a lakosok ingatlanján, a polgármester, vagy a területi képviselők az év
bármely szakában szúrópróbaszerűen ellenőrzést tarthat. Amennyiben az ellenőrzés során
kiderül, hogy a hulladékkezelés a környezetre káros módon van megoldva, az ellenőrző
személy szabálysértési eljárást indítványozhat.
(4)Az ingatlan tulajdonos, akinek a települési hulladéka keletkezik, de az ingatlana
egyidejűleg telephelyül vagy fióktelephelyül szolgál, köteles a települési hulladékát a
gazdálkodó szervezetnek, az ingatlanon folytatott tevékenysége során keletkezett
hulladékától elkülönítetten gyűjteni, és arra közszolgáltatást igénybe venni.
(5)Az a gazdálkodó szervezet, amely a hulladékkezelésről saját maga gondoskodik köteles a
közszolgáltatónak bejelenteni annak módját.
5. §
Az ingatlantulajdonos a rendszeresített hulladékkezelési közszolgáltatás kötelező
igénybevétele mellett, az ingatlanán keletkező alkalmi, vagy mérete miatt a közszolgáltatás
keretében nem szállítható települési hulladékát, 3 m3 mennyiségig hulladékkísérő jeggyel
maga is elszállíthatja a kijelölt ártalmatlanító helyre.
6. §
E rendelet alkalmazásában:

1.Települési hulladék: a háztartásokból származó szilárd hulladék illetőleg a háztartási
hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű azzal együtt kezelhető más hulladék.
2.Hulladékkezelési közszolgáltatás: a települési hulladék rendszeres gyűjtésére, elszállítására,
esetleges hasznosítására irányuló közszolgáltatás, amely a kijelölt szolgáltató
szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben, a közterületeken vagy az ingatlanon
összegyűjtött és a szolgáltató rendelkezésére bocsátott hulladék ártalmatlanítására irányul.
3.A hulladékkezelési közszolgáltatás kötelező igénybevétele: az élővilág és az emberi
egészség védelmében bevezetett olyan alkotmányos rendelkezés, amely alól közösségi
érdekből egyetlen ingatlan tulajdonosnak, vagy települési hulladéktermelőnek sem adható
indokolatlan felmentés.
4.Ingatlan tulajdonos: az ingatlan tulajdonosa, birtokosa vagy használója.
5.Települési hulladékkísérő jegy: a hulladéklerakó telep üzemeltetője által kibocsátott,
sorszámozott nyomtatvány, mely a hulladék szabályos szállítását és elhelyezését igazolja.

II. FEJEZET
A KÖZSZOLGÁLTATÁS RENDJE ÉS MÓDJA
7. §

(1)1-4A közszolgáltató a hulladék begyűjtéséről kéthetente péntekenként egy alkalommal
köteles gondoskodni.

(2)Amennyiben a szállítás időpontjában, pl.: ünnepek vagy egyebek miatt változás
következik be, a közszolgáltató köteles az ingatlan tulajdonosokat a helyben szokásos
módon vagy hirdetmény útján értesíteni. Köteles gondoskodni azonban 48 órán belül az
elmaradt szemétszállítás pótlásáról.

(3)A közszolgáltató, ha előre nem látható időjárási körülmény vagy más rendkívüli okból a
szemétszállítást nem tudja teljesíteni, úgy minden esetben köteles tájékoztatni a
lakosságot.
8. §
(1)A közszolgáltatás során kizárólag az alábbi szabványos tárolók használhatók:
a.)60 literes vagy 120 literes szabványos tároló
(gyűjtőedény )
c.)rendszeresített köztisztasági zsák.
(2)Az (1) bekezdésben felsorolt gyűjtő edényeknek megfelelő mennyiségben történő
beszerzéséről – a közszolgáltatást igénybe vevő megrendelése alapján – a felmerülő
költségek (beszerzési díj, szállítási költség) megtérítése ellenében a közszolgáltató vagy az
önkormányzat köteles gondoskodni. A közszolgáltatást igénybe vevő maga is
gondoskodhat a szabványos tárolók beszerzéséről. Ennek megtörténtéről köteles a

közszolgáltatót vagy az önkormányzatot értesíteni. A tároló edények folyamatos
tisztántartása az ingatlan tulajdonosának a feladata.
(3)A használatra - külön bérleti szerződés alapján, bérleti díj ellenében – rendelkezésre
bocsátott gyűjtőedények karbantartását, felújítását és szükség szerinti kicserélését az
önkormányzat vagy a közszolgáltató végzi, a hozzá beérkezett jelzés alapján a (2)
bekezdésben foglaltak alapján.
(4)A gyűjtő edények a szállítást megelőző nap 20 órától, a szállítás napján legkésőbb 8 óráig
helyezhetők ki, és a szállítás napján 20 óráig tarthatók közterületen. Kivételt képez ez alól
a géppel mozgatható konténeres szabványos tároló. A rendszeresített köztisztasági zsák
csak megfelelően bekötve helyezhető ki a közterületre a szállítás napján legkésőbb 8
óráig.
(5)A tároló edénybe illetve zsákba tilos mérgező, veszélyes, robbanó vagy olyan hulladékot
rakni, amely a kiürítéssel foglalkozó dolgozók egészségét, testi épségét vagy életét
veszélyezteti, vagy begyűjtése során a gépkocsi, műszaki berendezésében rongálódást
(6)idézhet elő, ártalmatlanítása során veszélyezteti a környezetet, vagy az ártalmatlanító telep
műszaki berendezéseit.
(7)
(8)Ha a közszolgáltató vagy az önkormányzat dolgozói azt észlelik, hogy a tárolóban olyan
anyagot, tárgyat helyeztek el, amely nem minősül települési hulladéknak, úgy ezt nem
szállítják el.
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(9)Ha a gyűjtőedény olyan nedves hulladékot tartalmaz, amely az edényben összetömörödött,
vagy befagyott, vagy benne lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy az elhelyezett
hulladék összsúlya meghaladja a terhelhetőségét, - emiatt a tárolót az előírt módon
kiüríteni nem lehet- a tulajdonos köteles a visszamaradt hulladékot, illetve ki nem
ürítethető tárolót szabályszerűen kiüríteni, használhatóvá tenni.
(10)A gyűjtőedények ürítése vagy a szállítás során kiszóródott hulladék feltakarításáról a
közszolgáltató vagy az önkormányzat haladéktalanul köteles gondoskodni.

III. FEJEZET
A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK
9. §
(1)A közszolgáltatás megkezdéséről, ellátásának rendjéről és módjáról a közszolgáltató vagy
az önkormányzat és az ingatlan tulajdonos ezzel összefüggő jogairól és kötelezettségeiről,
valamint a közszolgáltatásra vonatkozó szerződés egyes tartalmi elemeiről – e rendelet
szerint – az ingatlan tulajdonokat a közszolgáltató írásban köteles értesíteni.
(2)Az ingatlan tulajdonosának a közszolgáltató vagy az önkormányzat felé – kiküldött írásbeli
értesítés tartalmának megfelelően – annak kézhezvételét követő 15 napon belül
nyilatkoznia kell.
(3)A nyilatkozat elmaradása esetén a közszolgáltató vagy az önkormányzat 8 napos
határidővel köteles felhívni a tulajdonost ismételt nyilatkozattételre. Ha a nyilatkozat

továbbra is elmarad 15 napon belül a szabálysértési hatóságnál szabálysértési eljárást
kezdeményez.
(4)A közszolgáltatásra vonatkozó szerződés az értesítésben foglalt tartalommal a nyilatkozatot
követően, a közszolgáltatás igénybevételével jön létre.
(5)A tulajdonos személyében bekövetkezett változást a régi tulajdonos köteles 15 napon belül
bejelenteni a szolgáltatónak. A bejelentés napjáig a közszolgáltatás díja a régi tulajdonost
terheli.

10. §
(1)A beépítetlen ingatlan tulajdonosa írásban kérheti a szolgáltatótól a kötelező
közszolgáltatás igénybevételének szüneteltetését mindaddig, amíg az ingatlanon települési
hulladék nem keletkezik.
(2)A közszolgáltatás szüneteltetését távolléte idejére, az a tulajdonos is kérheti, aki legalább 6
hónapig megszakítás nélkül nem tartózkodik ingatlanán, és az ingatlant más nem
használja.
(3)Az (1) – (2) bekezdésben megjelölt esetekben a közszolgáltató vagy az önkormányzat a
kérelemre a beérkezéstől számított 15 napon belül köteles nyilatkozni és a díjfizetési
kötelezettség alóli mentességet biztosítani.

IV. FEJEZET
A KÖZSZOLGÁLTATÁS DÍJA
11. §
(1)1-5A közszolgáltatás legmagasabb mértékű díját a Képviselőtestület e rendelet 1. számú
mellékletében állapítja meg úgy, az a közszolgáltatással arányos legyen és a szolgáltatás
fejleszthető fenntartását biztosítsa. A díj kiszámítására vonatkozó előírás alapján – az
általános forgalmi adó nélkül számított egységnyi díjtételt az indokolt költségek,
ráfordítások és a meghatározott nyereség összege és a várható szolgáltatási mennyiség
hányadosaként kell megállapítani.
(2)Az egységnyi díjtétel a tároló edényzet egyszeri ürítési díja, illetve az elszállításra átvett
hulladéktömeg, vagy térfogat szerint meghatározott díja. Az egységnyi díjtételek –
elkülönítve – tartalmazzák a hulladék begyűjtésének és szállításának, valamint az
ártalmatlanításnak költségeit is.
(3)A ténylegesen fizetendő közszolgáltatás díját a közszolgáltató állapítja meg, ami az
egységnyi díjtétel és a szolgáltatás mennyiségének illetve gyakoriságának szorzata.
(4)A külterületen lévő beépített ingatlan tulajdonosoknak is kell közszolgáltatási díjat fizetni,
melynek mértékét egyéni szerződés alapján köt meg közszolgáltatóval.

(5)A közszolgáltatási díj fizetésének időpontja január 1.-től kezdődik és december 31.-ig tart.
Ezt követően a díjat a Közszolgáltató évente november hónapban állapítja meg.
(6)A rendszeresített köztisztasági zsák ára tartalmazza a közszolgáltatás díját is, amelyet az
1.számu melléklet tartalmaz.

A DÍJ FIZETÉSÉNEK FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYAI
12. §
(1)Az ingatlan tulajdonosa a közszolgáltatási díját negyedévente utólag köteles megfizetni a
közszolgáltatónak.
(2)A díjfizetési kötelezettség a közszolgáltató, vagy az önkormányzat által átadott számla
alapján teljesíthető. Az ingatlan tulajdonos és a közszolgáltató más fizetési módban is
megállapodhat (banki átutalás, csekk stb.)
(3)A közszolgáltatás díját tartalmazó számla adataival, illetve összegszerűségével
kapcsolatban a tulajdonos a számlakibocsátójánál kifogást emelhet, melynek a számla
kiegyenlítésével kapcsolatban halasztó hatálya nincs.
(4)Az írásban tett kifogásra, a kibocsátó 30 napon belül írásban köteles válaszolni. Ha a
szolgáltató a túlszámlázással egyetért, a túlszámlázott összeget 15 napon belül köteles
visszafizetni.
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(5)A közszolgáltató, vagy az önkormányzat a díjhátralék keletkezését követő 30 napon belül
felhívja az ingatlan tulajdonost közszolgáltatási díj fizetési kötelezettség elmulasztására és
felszólítja annak 15 napon belüli teljesítésére.
(6)Az írásbeli felszólítás eredménytelensége esetén a díjhátralékot adók módjára be kell
hajtani, és a behajtást követő 8 napon a szolgáltatónak át kell utalni.

Kedvezmények

13. §
(1)Az az ingatlan tulajdonos, aki a hulladékkezelési közszolgáltatás díját - e rendelet 8.§.(1)
bek a.) - d.) pontjaiban - meghatározott szabványos tárolókat használja:

(2)A rendszeresített köztisztasági zsák esetében a fenti díjkedvezmény nem érvényesül, mert
azokat a közszolgáltatást igénybe vevők bármikor megvásárolhatják az önkormányzat
polgármesteri hivatalában pénztári órák alatt, vagy a közszolgáltató szállítótól közvetlenül
a szállítás alkalmával.

A KÖZTERÜLETEK TISZTÁNTARTÁSA
14. §

(1)A közterületeken rendszeresen keletkező hulladékok gyűjtéséről, kezeléséről az
önkormányzat a közszolgáltatókon keresztül, külön szerződésben foglaltak szerint
gondoskodik.
(2)A közterületre illegálisan kihelyezett hulladékok összegyűjtéséről, elszállításáról a
közszolgáltató, – a helyszínt megjelölő és mennyiséget tartalmazó írásos jelzésére – a
Polgármesteri Hivatal rendelkezése alapján, 15 munkanapon belül köteles gondoskodni.

VI. FEJEZET
A HULLADÉKOK SZÁLLÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS SZABÁLYAI
15. §
(1)Az az ingatlan tulajdonos, aki az ingatlanán keletkező települési hulladékának
elszállításáról, elhelyezéséről e rendelet 5. §-ában foglaltak szerint maga is gondoskodik,
azt csak:
(a)Zárt, leponyvázott konténeres, vagy leponyvázott platós szállító járművel rendelkező, erre
jogosult cég, vállalkozás igénybevételével, vagy 3 m3 hulladékmennyiségig saját
szervezésben, szóródás mentesen lekötött zsákban (nem rendszeresített köztisztasági
zsák), települési hulladék kísérő jegy igénybevétele mellett.
(b)a köztisztasági közszolgáltatótól történő többletszolgáltatás megrendelésével (pl.: alkalmi
konténerrendelés)
(c)közszolgáltató által szervezett évi egy alkalommal szeptemberben lomtalanítás során,
hirdetményben kijelölt helyre történő kihelyezéssel gondoskodik.
(2)Az (1) bekezdés a) pontjában foglalt szállítás esetén a hulladékkísérő jegy a Polgármesteri
Hivatalban, a kérelmező nevének és címének nyilvántartásba vétele mellett díjmentesen
vehető át. A hulladékkísérő jegyet másra átruházni nem lehet, abból egyszerre 3 db vehető
át, felhasználás esetén pótolható.
(3)A hulladéktelep üzemeltetője a felhasznált jegyekről kérés szerint, de legalább havonta
egyszer tételes listán értesíti a Polgármesteri Hivatalt.

VII. FEJEZET
A KÖTELEZETTSÉGEK TELJESÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS
RENDELKEZÉSEK
16. §
(1)A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése a
jegyző, illetve a megbízottja feladata.
(2)Az ellenőrzésre jogosultak, helyszíni bírságot szabhatnak ki, illetve szabálysértési
feljelentést tehetnek.

(3)Azt a gépjárművet, amely hulladékot szállít, vagy rakterében feltételezhetően hulladékot
helyeztek el, a Jegyző és a Falugondnok megállíthatja, átvizsgálhatja és az ellenőrzés
befejezéséig feltartóztathatja.

VIII. FEJEZET
SZABÁLYSÉRTÉSEK
17. §
(1)A külön jogszabályban meghatározott köztisztasági szabálysértésen túl, szabálysértést
követ el és pénzbírsággal sújtható, aki
a)A hulladékkezelési közszolgáltatás alá tartozó települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
közszolgáltatást nem veszi igénybe, vagy nem kér a 4 § (2) bekezdése alapján felmentését.
b)A hulladékkezelési közszolgáltatás teljesítése érdekében az e rendeletben előírt bejelentési
kötelezettségnek nem, vagy valótlan adatot közölve tesz eleget.
c)A hulladékkezelési közszolgáltatás körébe tartozó települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
szolgáltatást jogosulatlanul végez, vagy hulladékot hulladékkísérő jegy nélkül, vagy
szabálytalanul szállít.
d)Települési hulladékot felhalmoz, illetve közterületre vagy más ingatlanára az e rendeletben
megállapított feltételektől eltérően kihelyez.
e)A gyűjtőedényben folyékony, mérgező, robbanásveszélyes vagy egyéb olyan anyagot
helyez el, amely veszélyezteti a környezetet, az elszállítással foglalkozók vagy mások
életét, testi épségét vagy egészségét
f)A hulladék gyűjtésére és elszállítás céljából való átadásra szolgáló tartályt nem az
előírásoknak megfelelően tárolja, vagy helyezi ki.
g)A lomtalanításra a közszolgáltató által megjelölt és kihirdetett időponttól eltérő időben
helyez ki hulladékot.
h)Települési hulladékot Nézsa község közigazgatási határán kívülről a község közigazgatási
területén hulladékkísérő jegy nélkül beszállít, vagy átszállít.
i)A kötelező közszolgáltatás szüneteltetése érdekében valótlan bejelentést tesz.
(2)Az (1) bekezdésben meghatározott esetekben helyszíni bírság is kiszabható.

IX. FEJEZET

VEGYES, ÁTMENETI ÉS HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉSEK
18. §
(1)E rendelet hatályba lépését megelőzően kötött szerződések 2003.júlis 1. napján
megszűnnek, kivéve, ha azt a szerződő felek a Hgt.-ben és a külön jogszabályokban
meghatározott feltételeknek és tartalomnak megfelelően módosították.
(2)A szolgáltató vagy az önkormányzat köteles az új szerződési feltételekről, a megváltozott
kötelezettségekről és díjakról az ingatlan tulajdonosokat tájékoztatni.

19. §
(1)E rendelet 8. §-ában felsorolt gyűjtőedényeket, a beszerzést követően kell kötelezően
alkalmazni. A nem szabványos edények legkésőbb az új gyűjtőedény beszerzéséig
használhatóak. Az egységnyi díjtételt, valamint az egyes alkalmazható tárolóedények
ürítési díját a 2. számú melléklet tartalmazza.
(2)Azok a gazdálkodó szervezetek, akik hulladékaik kezeléséről – a közszolgáltatástól
magasabb színvonalon gondoskodni nem tudnak, e rendelet hatályba lépésétől számított
90 napig hulladékaikat a 15. §. a) – b) pontjának megfelelően még saját szervezésében
szállíthatják a kijelölt ártalmatlanító telepre.
(3) A rendelet 2011.07.01. napjától lép hatályba. Ezzel egyidejűleg a 2/2010./I..29./ és a
13/2010.(XII.30.) számú önkormányzati rendelet hatályát vesztik.
Nézsa, 2011. június 21.

Styevó Gábor
polgármester

Turcsán Mónika
jegyző

Kihirdetési záradék:
Nézsa, 2010. június 22..
Turcsán Mónika
jegyző

1.) SZÁMÚ MELLÉKLET:
2011. július 1. napjától 2011. december 31-ig:
120 l edényzet heti egyszeri ürítés esetén a szolgáltatási díj:
22.200,-Ft/év bruttó

60l edényzet heti egyszeri ürítés esetén szolgáltatási díja:
16.000,-Ft/év bruttó

110 l zsákelszállítás díja: 400,-Ft+Áfa/db

A közületek esetében:
120 l edényzet heti egyszeri ürítés esetén a szolgáltatási díj:
22.200,-Ft/év bruttó
60l edényzet heti egyszeri ürítés esetén szolgáltatási díja:
16.000,-Ft/év bruttó

4. Napirend tárgyalása
Styevó Gábor polgármester: Társulási Tanács ülést kell tartani a közeljövőben az alábbi
napirenddel.
1. Társulási Megállapodás módosítása
2. Esélyegyenlőségi Terv jóváhagyása
3. SZMSZ tárgyalása
4. Iskola igazgató jogviszonyának megszüntetése
5. Iskola igazgató megbízása
A tagóvoda vezetők megbízása lejár, a vezetői megbízást az iskola igazgatója adja.
Az elnök az ülést 21:55 órakor bezárja.
K.M.F.
Styevó Gábor

Turcsán Mónika

polgármester

jegyző

