Sitke község Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2015. (V.27.) rendelete a köztisztaság fenntartásának rendjéről és a hulladékkezelési
közszolgáltatásról szóló 8/2002. (VIII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Sitke község Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen rendelet 1 .-2.*-a, valamint 6.-a
vonatkozásában a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény •* (4) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX.
törvény l3.* (1) bekezdés 5. pontjában és a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény
35. *-ában meghatározott feladatkörében eljárva, jelen rendelet 3-6.*-a vonatkozásában a
vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. Törvény 45. * (6) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. Törvény l3. (1) bekezdés
5. és 11. pontjaiban és a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. Törvény 44/C.* (1)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:
1.

*

A köztisztaság fenntartásának rendjéről és a huliadékkezelési közszotgáltatásról szóló 8/2002.
(VIII.15.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Or.) 12.*-a az alábbi (3) bekezdéssel
egészül ki:
„(3) A természetes személy ingatlantulajdonosnak a kötelező közszolgáltatás igénybevétele
során részt kell vennie a házhoz menő elkülönített szelektív díjmentes hulladékgyűjtésben,
mely során családi házaknál gyűjtőzsákban havonta egy alkalommal történik a papír-,
műanyag-, fém-. és a vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék gyűjtése. A fentieken
túl a papír-, műanyag-, fém-, vegyes összetételű kompozit-, és az üveg csomagolási
hulladékot a hulladékgyűjtő sziget konténereiben kell elhelyezni. A gyűjtés során az üveg
csomagolási hulladékot a papír-, műanyag-, fém-, és vegyes összetételű kompozit
csomagolási hulladéktól elkülönítetten kell gyűjteni.”

2.
Az Ör. az alábbi 13/A.*-sal és megelőző címmel egészül ki:
„Az üdülőingatlanokra és az időlegesen használt ingatlanokra vonatkozó sajátos
szabályok
(1) Az ingatlantulajdonos az üdülőnek minősülő, vagy időlegesen használt ingatlan
esetén, ameimyiben az 13.*-ban meghatározott feltételek fennállnak, kérheti a
szolgáltatótól a hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatás szüneteltetését,
feltéve, hogy az ingatlantulajdonos által megjelölt időszakban az ingatlant ténylegesen
senki nem használja.
(2) Az ingatlan üdülő rendeltetését az ingatlan-nyilvántartás adataival kell bizonyítani.
(3) Ha az (1) bekezdés szerinti feltételeiben változás következik be, az ingatlantulajdonos
a szolgáltatónak haladéktalanul írásban köteles azt bejelenteni.

(4) Amennyiben a bejelentett használaton kívüli időszak alatt a közszolgáltatás körébe
tartozó hulladék kerül kihelyezésre, Úgy az ingatlan-tulajdonos egyidejű értesítése
mellett a szolgáltató a hulladékot köteles elszállítani, a hulladék mennyiségének
megfelelő díj felszámítása mellen.”
—

—

3.

*

Az Ör. 30.*-a az alábbi (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A nem közművet összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére irányuló
kőzszolgáltatás teljesítésére vonatkozó szerződésben meg kell határozni a szerződő felek
megnevezését és azonosító adatait, szerződés tárgyát, a közszolgáltatás teljesítésének kezdő
napját, a teljesítés helyét, a begyűjtésre vonatkozó szabályokat, a felek jogait és
kötelezettségeit, a közszolgáltatási díj megállapítását, a számla kiegyenlítésének módját.
(6) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ürítési helye kizárólag a Szombathely,
Ujvilág utca végében lévő 10811/32 hrsz-ú területen kialakított, a nem közművel
összegyüjtött háztartási szennyvíz fogadását, ártalommentes elhelyezését lehetővé tevő
műszaki létesítményekkel ellátott, hatósági engedéllyel rendelkező, Szombathely és térsége
tujajdonát képező szennyvíztisztító telep. Üzemeltetője: VASIVIZ Zrt.”

4.

Az Ör. 3l.-a az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Jelen
előírásai vonatkoznak az üdülőingatlanok és az időlegesen használt és nem
használt ingatlanok tulaj donosaira is.”

5.

*

Az Ör. az alábbi 32/A.-sal és megelőző címmel egészül ki:
„A közszolgáltatással összefüggő adatkezelésre vonatkozó szabályok
32/A.
(1) A közszolgáltató a közszolgáltatási tevékenységéhez kapesolódóan az igénybevevő
tulajdonos adatait (név, születési dátum valamint a lakeím), valamint az elszállított háztartási
szennyvíz keletkezési helyének adatait (település, utca, házszám, intézmény, üzem,
megnevezése, címe) kizárólag a közszolgáltatás végzéséhez és az önkormányzati
ellenőrzéshez tartja nyilván és kezeli az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően.
(2) A tulajdonos a közszolgáltatás ellátása során köteles megadni a (1) bekezdésben rögzített
személyes adatait.”

6.

*

Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
Sitke, 2015. május 26.
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