Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2013.(VI. 10.) rendelete
a kommunális szilárd hulladék gyűjtésére és elszállítására vonatkozó szervezett közszolgáltatás
kötelező igénybevételéről
Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testületének a lakossági a kommunális szilárd
hulladék gyűjtésére és elszállítására vonatkozó szervezett közszolgáltatás kötelező
igénybevételéről szóló 9/2001. (XII. 28.) önkormányzati rendelete és annak módosításáról szóló
9/2012 (IX. 10.) önkormányzati rendelete módosításáról
Pécsely Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja, és a hulladékról szóló
2012. évi CLXXXV. törvény 35. § -ában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §19. pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§ A hulladékszállítás heti 1 alkalommal történik.
2.§ (1) A szolgáltatásra a PROBIÓ ZRT. a lakosokkal egyedileg köt szerződést. Minden lakó vagy
nyaraló egységre a tulajdonos /használó/ köteles minimum 50 liter hulladékmennyiség elszállítására
szerződést kötni.
(2) Minden lakó vagy nyaraló egység tulajdonosa köteles a szerződött hulladékmennyiségnek
megfelelő méretű szabványos hulladékgyűjtő edényt (kukát) saját költségén beszerezni, használni.
3.§ (1) A közszolgáltatási díjat az állandó lakos és az ingatlant nyaralóként használó tulajdonos köteles
a közszolgáltató által kibocsátott számlában szereplő határidőben kiegyenlíteni.
(2) Az ingatlant nyaralóként használó tulajdonosoknál keletkezett hulladékot évente 30 alkalommal
szállítja el a PROBIÓ ZRT. április 1. és október 31. között.
(3) Amennyiben az ingatlan használaton kívül van, ott szilárd hulladék nem keletkezik, és az ingatlan
tulajdonos az ürítési díj megfizetése alól a szolgáltatótól mentességet kap, az alapdíjat abban az
esetben is meg kell fizetni.
4.§ Fizetési késedelem esetén a szolgáltató törvényes mértékű késedelmi kamat, valamint a
fizetési felszólítással kapcsolatos ügyleti költségek felszámítására jogosult.
5. § (1) E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.
(2) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK
irányelvnek való megfelelést szolgálja.
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