Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Képviselı-testületének
15/2014. (VI. 06.) Önkormányzati Rendelete
a települési hulladékgazdálkodásról szóló 19/2013. (VI. 30.) Önkormányzati
Rendelet módosításáról
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV.
törvény 35. § a)-g) pontjaiban, és a 39. § (2) és (5) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következıket rendeli el:
1. §
A települési hulladékgazdálkodásról szóló 19/2013. (VI. 30.) Önkormányzati Rendelet
(továbbiakban: R.) 1. § (3) bekezdés a) pontjában, 3. § (3) bekezdésében, 4. § (1), (3)-(4)
bekezdésében, 6. § (1) bekezdésében, 7. § (3) bekezdésében, a 8. §-ában és címében, 10.§ (1) - (2)
bekezdésében, 11. § (1) bekezdésében, 13. § (1) bekezdésében, 14. § (2)-(3) bekezdésében, 15. §
(1), (3) és (5) bekezdésében, 16. § (3) bekezdésében az „ingatlantulajdonos” kifejezés helyébe az
„ingatlanhasználó” kifejezés lép.
2. §
A R. 3. § (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
„(2) A közterületek tisztántartásáról külön rendelet rendelkezik.”
3. §
A R. 5. § a helyébe a következı rendelkezés lép:
„5. §
a)
b)
c)
d)
e)

A közszolgáltatási szerzıdés tartalmazza:
a közszolgáltató kötelezettségeit,
az önkormányzat kötelezettségeit,
a szerzıdés módosításának, felmondásának feltételeit,
az irányadó jogszabályok meghatározását,
a szerzıdés keltét, szerzıdı felek aláírását és hivatalos bélyegzılenyomatát.”
4. §

A R. 11 .§ címe kiegészül az „és módja” szövegrésszel.
5. §
A R. 12. §-a a következı (3)-(5) bekezdéssel egészül ki:
„ 12. § (3) Az üdülıövezetben a települési hulladék győjtésére 3 db 1100 literes konténer szolgál.
A győjtıedény helyének meghatározásakor figyelembe kell venni az üdülıingatlan
tulajdonosok igényeit, bejelentéseit.
(4) Az üdülıövezetben a (2) bekezdésben meghatározott határidı elıtt gondoskodni kell
a győjtıedények kihelyezésérıl, a téli idıszakban felhalmozódott hulladék
elszállításáról.
(5) Az üdülıövezetben a győjtıedények ürítése hetente történik. A (2) bekezdésben
meghatározott idıszakban a közterület-felügyelet ellenırzi a győjtıedények ürítését,
haladéktalanul jelzi az önkormányzat felé, amennyiben az ürítési idıpont elıtt az
összegyőjtött hulladék mennyiségére tekintettel a győjtıedények soron kívüli ürítése
szükséges.”
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5. §
A R. 14.§ (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
„14.§ (1) Szüneteltethetı a közszolgáltatás igénybevétele azokon a lakáscélú ingatlanokon,
amelyeken folyamatosan legalább 90 napig senki sem tartózkodik és emiatt hulladék sem
keletkezik.”
6. §
Záró rendelkezések
(1) E rendelet 2014. július 1-jén lép hatályba, és az azt követı napon hatályát veszti.
(2) Hatályát veszti a R. 4. § (5) bekezdése, és a R 1. §-ában, 2.§ (2)-és (2) bekezdésében, 2. § (3)
bekezdés a)-c) pontjaiban, 6. § (1) bekezdés a), b) és d) pontjában, 6. § (2) bekezdés b)
pontjában, 8. § (1) bekezdés b) és c) pontjában, 8. § (4) bekezdésében a „szilárd” szövegrész.
.
Hajdúnánás, 2014. május 29.

Szólláth Tibor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyzı

Záradék: Az önkormányzati rendelet kihirdetése megtörtént.

Hajdúnánás, 2014. június 06.

Dr. Kiss Imre
jegyzı

