Márkó Község
Önkormányzat Képviselő Testületének
4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról
szóló 8/2014. (IX.2.)
rendelet módosításáról
Márkó Község Önkormányzat képviselő testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV.
Törvény 88.§ (4) bekezdés a)-b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvén 13.§ (1) bekezdés 19. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva, a Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főosztálya véleményének kikérésével, a Veszprém Megyei Önkormányzat
állásfoglalásával a következőket rendeli el:
1.§ Márkó Község Önkormányzat képviselő testületének a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatásról szóló 8/2014. (IX.2.) önkormányzati rendelete (továbbiakban Rendelet)
3.§-a az alábbi bekezdésekkel egészül ki:
(13) A szelektív hulladékgyűjtés keretében a természetes személy ingatlanhasználó az
ingatlanon keletkezett települési hulladékból elkülönítetten gyűjti és a közszolgáltatónak a
közszolgáltató által biztosított speciális gyűjtőzsákban adja át a rendelet 1. melléklete szerinti
újrahasznosítható hulladékokat. A nagyobb papír hulladékot a gyűjtőzsák mellé kihelyezve,
kilapítva, kötegelve adja át.
(14) Az öblös üveg hulladékot a közszolgáltató a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés
keretében nem veszi át. Az öblös üveg hulladék elhelyezésére a gyűjtőszigeten van lehetőség.
(15) Az ingatlanhasználó a szelektív hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőzsákokat a 7/A §-ban
feltüntetett elszállítás napján az ingatlan előtti közterületre helyei ki. A közszolgáltató a
begyűjtés alkalmával a helyszínen pótolja a gyűjtőzsákokat.
(16) A közszolgáltató az ingatlanhasználó által a közterületre kihelyezett, nem a
közszolgáltató által rendelkezésre bocsátott gyűjtőzsákban gyűjtött hulladékot – a gyűjtőzsák
mellék kilapítva, kötegelve kihelyezett nagyobb papír hulladék kivételével – nem veszi át.
(17) Amennyiben a szelektív gyűjtőzsákban az 1. mellékletben felsorolt hulladékon kívül más
jellegű hulladék is található, a közszolgáltató a hulladék elszállítását megtagadja.
(18) Az elkülönítetten gyűjtött hulladék a gyűjtőszigeteken is elhelyezhető.
2.§ A Rendelet a következő 7/A§-al egészül ki:
7/A§ A közszolgáltató a 3§ (13). bekezdés szerinti szelektív hulladékot havi egy alkalommal,
minden hónap második keddi napján gyűjti be és szállítja el.
3.§ Ez a rendelet 2016. február 27-én lép hatályba.
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