Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2015. (VI. 17.) önkormányzati rendelete
a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 14/2013 (VIII.01.) rendelet
módosításáról

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV.
törvény 88. § (4) bekezdés a), b), d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontja
szerinti feladatkörében eljárva a települési hulladék kezeléséről szóló 14/2013 (VIII.01)
(Továbbiakban: rendelet) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:
1.§.
A rendelet 1.§.(3) bekezdés az alábbiak szerint módosul:
(3) Újhartyán Város közigazgatási területén a települési hulladékkal kapcsolatos kötelező
helyi közszolgáltatás teljesítésére jogosult közszolgáltató a NHSZ OKÖT Nonprofit Kft (2370
Dabas, Szent István u. 133.) (a továbbiakban: Közszolgáltató):
2. §.
A rendelet 1/A§. b) bekezdés az alábbiak szerint módosul:
„1 §. b) Szolgáltató: Újhartyán Város Önkormányzata által az Újhartyán Város közigazgatási
területén a települési szilárd hulladék kezelésére irányuló hulladékkezelési közszolgáltatás
körébe tartozó települési szilárd hulladék begyűjtésére, szállítására, a kijelölt
hulladékkezelőben történő ártalommentes elhelyezésre, valamint kezelésére megbízott
hulladékkezelő, valamint a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést végző közszolgáltató
az NHSZ OKÖT Nonprofit Kft.
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. Törvény (továbbiakban: „Htv”) szerinti
hulladékgazdálkodási közszolgáltató Újhartyán város közigazgatási területén kizárólagos
joggal NHSZ OKÖT Nonprofit Kft (2370 Dabas, Szent István út 133.)., és a hulladék
begyűjtés és szállítás vonatkozásában igénybe vett alvállalkozó a NHSZ Dabas Kft.
3.§.
A rendelet 6.§. (1) bekezdés hatályát veszti.
4.§.

A rendelet 14.§. (3) bekezdés az alábbiak szerint módosul:
(3) A hulladék elszállítására, illetve elszállításra való előkészítésére szabványosított 60 literes
80 literes, 120 literes, 240 literes illetve 1.100 literes gyűjtőedényt vagy maximum 30 kg
háztartási hulladékot tartalmazó hulladékgyűjtő zsákot kell alkalmazni.

5.§.
A rendelet 14.§.-a az alábbi bekezdésekkel egészül ki:
(4) a Közszolgáltató által a naptári évre vonatkozóan biztosított 60, 80 vagy 120 liter feliratú
matrica gyűjtőedényen történő elhelyezésével köteles jelezni. Ilyen esetben a Közszolgáltató
által biztosított gyűjtőedényben kizárólag a matricán feltüntetett űrméretnek megfelelő
mennyiségű hulladék helyezhető el.
(5)
A keletkező hulladék mennyiségének megfelelő gyűjtőedény biztosítására történő
jogosultság megállapítása a tárgyévre vonatkozó fajlagos hulladékmennyiség és a
lakcímnyilvántartás a település jegyzőjének igazolása alapján történik.
(6) A 60 literes gyűjtőedényt kizárólag a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használó
természetes személy ingatlanhasználó veheti igénybe abban az esetben, ha annak tényét, hogy
a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használja, a települési önkormányzat által kiadott
igazolás útján a Közszolgáltató részére bizonyítja.
(7) A 80 literes gyűjtőedényt kizárólag a lakóingatlant ketten életvitelszerűen használó
természetes személyek, ingatlanhasználók vehetik igénybe abban az esetben, ha annak tényét,
hogy a lakóingatlant ketten és életvitelszerűen használják, a települési önkormányzat által
kiadott igazolás útján a Közszolgáltató részére bizonyítja.

6. §.
A rendelet 5/A. §.-al egészül ki:
Az ingatlantulajdonos a települési hulladék részét képező papír, műanyag és fém hulladékokat
a lakossági házhoz menő szelektív hulladékszállítás keretén belül külön gyűjti: amelyet a
közszolgáltató által rendszeresített gyűjtőedényben – havi rendszerességgel a közszolgáltató
szállítja el.
7.§.

Ez a rendelet 2015. július 1. napján lép hatályba.
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