Herend Város Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2012. (VI.29.) önkormányzati rendelete
„a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról” szóló
8/2010. (VI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
Herend Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében, továbbá a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi
III. törvény 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
1. § A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 8/2010.
(VI.30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:
„(1) Herend Város Önkormányzata a város közigazgatási területén a települési szilárd
hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatást az alábbi gazdálkodó szervezetek
útján biztosítja:
a) A „VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. Veszprém, Házgyári út 1. (a
továbbiakban: Közszolgáltató) végzi a települési szilárd hulladék
begyűjtését, elszállítását,
b) Az Észak-balatoni Hulladékgazdálkodási Kft. Veszprém, Házgyári út 1. (a
továbbiakban: ÉBH Kft.) gondoskodik a települési szilárd hulladék
környezetkárosítást kizáró módon történő ártalmatlanításáról, a szelektíven
gyűjtött hulladék begyűjtéséről, a szelektív hulladék előkezeléséről,
hasznosításra történő átadásáról
Az ÉBH Kft. a szelektíven gyűjtött hulladék begyűjtését, előkezelését,
hasznosításra történő átadását a Közszolgáltató bevonásával végzi.”
2.§

A R. 8.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„8.§ (1) Az ÉBH Kft. által gyűjtött hulladékok a gyűjtőszigeteken vagy a veszprémi
hulladékudvarban annak nyitvatartási idejében helyezhetők el.
(2) A szelektív hulladékgyűjtés céljára közterületre kihelyezett edényzetbe kizárólag
rendeltetésének megfelelő anyag helyezhető el. Ha a szelektív hulladék
gyűjtésére szolgáló gyűjtősziget edényzetébe nem fér el a hulladék, vagy a
szolgáltatást igénybe vevőnél egyszerre nagyobb mennyiségű hulladék képződik,
azt a veszprémi hulladékudvarban (Veszprém, Kistó u. 8.) kell elhelyezni. A
gyűjtősziget edényzete mellé hulladék nem helyezhető el.
(3) A gyűjtősziget edényzetéből a szelektíven gyűjtött hulladékot csak a ÁBH Kft.
vagy megbízottja szállíthatja el.
(4) Az ÉBH Kft. a gyűjtőszigetekről a hulladékot a gyűjtőedények telítődésének
megfelelő gyakorisággal köteles elszállítani.”

3.§

A R. 9.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„9.§ A települési szilárd hulladék kizárólag az Észak-Balatoni Térség Regionális
Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás által kijelölt
Királyszentistváni Regionális Hulladékkezelő Központban helyezhető el. „

4.§

A R. 10.§-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A közszolgáltatás díja tartalmazza:
a) a hulladékkezelés teljes folyamatának költségét,
b) az évi egyszeri lomtalanítás költségét,
c) a hulladékudvar üzemeltetésének költségét.”

5.§

Hatályát veszti a R. 3.§ (3) bekezdése.

6.§

Ez a rendelet 2012. július 1-jén lép hatályba és az azt követő napon hatályát
veszti.
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