Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról
szóló
6/2014.(II.05.) önkormányzati rendelet módosításáról
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi
CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 19. pontjában
és a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 33.§ (1) bekezdésében meghatározott
feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:
1.§
(1)Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a települési szilárd
hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 6/2014.(II.05.)
önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet) 3.§ (1) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
3.§ (1) A közszolgáltató az alábbiakban felsorolt gyűjtőedényeket biztosítja:
a) 60 literes gyűjtőedény, melyben legfeljebb 12 kg hulladék helyezhető el,
b) 120 literes gyűjtőedény, melyben legfeljebb 25 kg hulladék helyezhető el,
c) 1100 literes gyűjtőedény, melyben legfeljebb 230 kg hulladék helyezhető el,
d)közületi és eseti közszolgáltatás esetén 5 m3-es gyűjtőedény, melyben legfeljebb 900 kg
hulladék helyezhető el,
e) többlethulladék esetén 120 literes gyűjtőzsák, melyben legfeljebb 20 kg hulladék helyezhető
el
2. §
A Rendelet 9.§ -a helyébe a következő rendelkezés lép
9.§ Elkülönítetten gyűjtött hulladék és a zöldhulladék gyűjtése, szállítása
(1) Az elkülönített hulladék gyűjtését a közszolgáltató:
a) házhoz menő gyűjtőjáratokkal,
b) gyűjtőszigetek működtetésével,
vagy ezek kombinációjával biztosítja.
(2) Az ingatlanhasználó a települési hulladék részét képező papír, műanyag és fém- és
csomagolási hulladékot a Közszolgáltató által rendelkezésre bocsátott átlátszó és kék
színű, a közszolgáltató emblémájával ellátott 120 literes szelektív hulladékgyűjtő zsákba
gyűjti és a Közszolgáltatótól kapott éves ürítési ütemterv szerint a szállítás napján az
ingatlan elé helyezi.
(3) Az ingatlanhasználó a települési hulladék részét képező papír-, műanyag-, üveg,- fém és
csomagolási hulladékot a közszolgáltató által üzemeltetett gyűjtőszigeteken is
elhelyezheti.
(4) A hulladékgyűjtő zsákban és a gyűjtőszigeteken elhelyezett gyűjtőedényekben csak azok
felirata szerint engedélyezett hulladék helyezhető el.

(5) Az elkülönítetten gyűjtött papír, műanyag és fém hulladékokat valamint csomagolási
hulladékokat tartalmazó gyűjtőzsákok ürítésének minimális gyakorisága havi egy
alkalom.
(6) Az üveg csomagolási hulladékot tilos a szelektív zsákokban gyűjteni, azokat csak a
szelektív szigeteken található konténerekbe lehet elhelyezni.
(7 )A szelektív hulladék a Közszolgáltató és az Önkormányzat által létesített és a
Közszolgáltató – az Önkormányzat által kijelölt területen – és a Közszolgáltató által
üzemeltetett hulladékgyűjtő szigetekhez történő szállításáról az ingatlanhasználó
gondoskodik.
(8) A gyűjtősziget használatáért a közszolgáltatást igénybe vevő ingatlanhasználó számára a
közszolgáltatás díján felül külön díjazás nem számítható fel.
(9 )A közszolgáltatás területén üzembe helyezett szelektív hulladékgyűjtő szigetek
gyűjtőedényeibe a felirat szerinti, külön gyűjtött, szennyeződés mentes üveg, papír, műanyag,
fém- és csomagolási hulladék helyezhető el.
(10 )A gyűjtőszigeteken csak a települési hulladék hasznosítható összetevőinek (elkülönítetten
gyűjtött hulladék) begyűjtése történhet.
(11 )Az elkülönítetten gyűjtött hulladékot a hulladékgyűjtő szigeten - a Közszolgáltató
előírásaira is tekintettel - úgy kell elhelyezni, hogy azok ne keveredjenek, és a környezetet ne
szennyezzék.
(12) A hulladékgyűjtő szigetekre az edényzet felirataitól eltérő hulladék nem helyezhető el.
(13) A szigeteken lévő gyűjtőedényeket a közszolgáltató szükség szerinti gyakorisággal,
rendszeresen üríti.
(14) A Közszolgáltató az elkülönítetten gyűjtött hulladékot a települési hulladéktól
elkülönítve, külön erre alkalmas felépítménnyel rendelkező járművel szállítja el a kezelő,
hasznosító telephelyre a Tisza-Tavi Regionális Hulladékkezelő Központba.
(15 )Az elkülönítetten gyűjtött hulladék elhelyezésére szolgáló szabványos gyűjtőedények
elhelyezéséről, az edények ürítéséről, karbantartásáról, a gyűjtőedények, gyűjtőszigetek és
környékük tisztán tartásáról, fertőtlenítéséről a Közszolgáltató gondoskodik.
(16) A Közszolgáltató az ingatlanhasználóktól átvett elkülönítetten gyűjtött hulladékokat
válogatásra más hulladékkezelési engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek is átadhatja.
(17) A közszolgáltató zöld hulladék elszállítását nem biztosítja a településen, és amennyiben
az ingatlan használó a zöld hulladékot nem komposztálja, akkor azt a vegyes hulladék
gyűjtésére szolgáló gyűjtőedényben kell elhelyezni, mely edényzetet a szolgáltató heti
rendszerességgel üríti.
3.§
Ez a rendelet 2016. február 15. napján lép hatályba.
Egyek, 2016. február 11.
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Dr. Miluczky Attila
polgármester
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