Kivonat: Nyírmeggyes Község Önkormányzat Képviselő-testületének
december 29. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

2014.

NYÍRMEGGYES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
11/2014. (XII. 31.)
önkormányzati rendelete
a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal
kapcsolatos közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet
módosításáról.
Nyírmeggyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012.
évi CLXXXV. törvény 35. §-ában és 39. § (2) és (5) bekezdésében, továbbá 88. § (4)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatiról
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva – a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995.
évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró
illetékes környezetvédelmi igazgatási szerv véleményének kikérésével – a
következőket rendeli el:
1.
§ Nyírmeggyes Község Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek
tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról
szóló 7/2004. (VI. 2.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Hgr.) 2. § (2) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A közszolgáltatás kiterjed a települési hulladék ezen rendeletben megállapított
szabályok szerinti rendszeres gyűjtésére, szállításra és kezelésére, ide értve az
elkülönítetten gyűjtött települési hulladékot is.”
2.
§ A Hgr. IV. fejezete – a 30. § szövegét követően – a következő alcímmel és
rendelkezésekkel egészül ki:
„Elkülönítetten gyűjtött hulladék gyűjtése
„30/A. § (1) Az elkülönített hulladék gyűjtését a közszolgáltató:
a) házhoz menő gyűjtőjáratokkal,
b) hulladékgyűjtő udvarok, komposzttelepek üzemeltetésével,
c) gyűjtőszigetek működtetésével,
d) vagy az a)-c) pont alattiak kombinációjával biztosítja.
(2) Az ingatlanhasználó a települési hulladék részét képező papír-, műanyag-, és fém
hulladékot a közszolgáltató által rendelkezésre bocsátott sárga vagy kék színű, a
közszolgáltató emblémájával ellátott 120 literes hulladékgyűjtő zsákba köteles gyűjteni. A
hulladékgyűjtő zsákban csak a zsák felirata szerinti hulladék helyezhető el. A gyűjtőzsákok
ürítésének minimális gyakorisága havi egy alkalom, mely gyűjtési alkalmakról a lakosságot
a Közszolgáltató köteles előzetesen és írásban tájékoztatni.

(3) Az ingatlanhasználó az (2) bekezdésben megnevezett és üveg hulladékot a
közszolgáltató által üzemeltetett gyűjtőszigeteken (jelenleg Nyírmeggyes, Petőfi u. 6.) is
elhelyezheti. A gyűjtőszigeteken elhelyezett gyűjtőedényekben csak azok felirata szerint
engedélyezett hulladék helyezhető el.
(4) Lakossági hulladékgyűjtő udvarban (Nyíregyháza, Korányi F. u. 3., vagy Kerék utca 1.
szám alatt) is elhelyezhető a háztartásoknál keletkező elkülönítetten gyűjtött papír,
műanyag üveg és fém hulladék, valamint az elkülönítetten gyűjtött zöldhulladék, továbbá
a hulladékgyűjtő udvar üzemeltetője által meghatározott egyéb hulladékalkotók - ideértve
a hulladékudvar működési engedélyében meghatározott hulladékféleségeket is - a
hulladékgyűjtő udvar üzemeltetője által közzé tett nyitvatartási időben és feltételekkel.
(5) A Közszolgáltató az elkülönítetten gyűjtött zöldhulladékot az általa üzemeltetett
komposztáló telepen (a Nagyecsedi Regionális Hulladékkezelő Központ Komposzttelepen) is
átveszi.
(6) Az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási díj megfizetésével szerez jogosultságot
arra, hogy a háztartásában keletkező elkülönítetten gyűjtött hulladékot a
hulladékudvarban, valamint a komposzttelepen elhelyezze.”
3. § A rendelet 2015. január 1. napján lép hatályba, s a hatályba lépését követő
napon hatályát veszti.
Szőkéné Vadon Edit sk.
Lipták József sk.
polgármester
jegyző
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Záradék:
A rendelet 2014. december 31. napján kihirdetésre került.
Nyírmeggyes, 2014. december 31.
Lipták József sk.
jegyző

