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A települési szilárd hulladék összegyűjtésére, elszállítására és ártalmatlanítására 
szervezett kötelező közszolgáltatásról szóló 7 /2002.(VIII.27.) önkormányzati 

rendelete módosításáról 

Ócsárd Községi Önkormányzat Képviselő testületének 

11/2015./VI.23./ önkormányzati rendelete 

Ócsárd Községi Önkormányzat Képviselő testülete az Alaptörvény 32. cikk (!) 
bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 20 l l .  évi 
CLXXXIX törvényl 3.§ ( l )  bekezdés 19.pontjában a hulladékról szóló 2012. évi 
CLXXXV. törvényben foglalt felhatalmazás alapján a települési szilárd hulladék 
összegyűjtésére, elszállítására és ártalmatlanítására szervezett kötelező 
közszolgáltatásról szóló 7/2002.(VIII.27.) önkormányzati rendelete módosításáról a 
következöket rendeli el. 

1.§ 

A rendelet 9. §-a a következö bekezdésekkel egészül ki: 

/3.a/ Az ingatlan tulajdonos köteles: 

aa./ az ingatlanon keletkező vagy birtokába került települési szilárd hulladékot 
az elszállításra való átvételig elkülönítetten gyűjteni, illetve tárolni, ennek során 
megfelelő gondossággal eljárni annak érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi 
épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a természetesés épített 
környezetet ne szennyezze, a növény és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és 
közbiztonságot ne zavarja, 

ab./ az ingatlanán keletkezö települési szilárd hulladék ill. az elkülönítetten 
(szelektíven) gyűjtött hulladék kezelésére az önkormányzat által szervezett 
közszolgáltatást igényben venni, illetve a hulladékot a begyűjtésre e rendeletben 
feljogosított szolgáltatónak átadni és a közszolgáltatási díjat megfizetni. 

ac./ Az ingatlantulajdonos a gyűjtöedényeket illetve elkülönített hulladék 
gyűjtésére szolgáló zsákokat az ingatlana területén belül köteles lehelyezni. 



Gyűjtőedényt közterületen tartósan elhelyezni kizárólag az önkormányzat külön 
rendeletében meghatározott közterület-használati engedély alapján lehet. 

ad./ Az ingatlantulajdonos köteles a gyűjtőedényt illetve a zsákokat a hulladék 
elszállítása céljából a szolgáltató által megjelölt időpontban, a közterületen a 
begyűjtést végző gépjárművei megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni. 

ae./ A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelének- a 
közterület szennyezésének elkerülése érdekében - lecsukott állapotban kell lennie. A 
hulladékot a gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, hogy az az edény mozgatásakor és 
ürítésekor ne szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza. A szelektív hulladék 
gyűjtésére szolgáló zsákokat lezártan, a rendelet által előírt időpontra kell kihelyezni. 

13.b/ A kihelyezett gyűjtőedény és hulladékgyűjtö zsák nem akadályozhatja a jánnű- és 
gyalogosforgalmat, és elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás 
veszélyének előidézésével. 

2.§ 

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 

Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

Ócsárd, 20 l 5. június 09. 

Keserü Zoltán dr. Gellértné dr. Kugler Anna 

polgármester jegyzö 

Záradék: 

Kihirdetve 2015. június 23-án. 



dr. Gellértné dr. Kugler Anna 

jegyző 


