Mezőhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
11/2017. (V.25.) önkormányzati rendelete
A hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásról szóló 21/2015. (XII.17.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés
a) pontjában, valamint a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. §-ában és 88. §
(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 5. és 19. pontjaiban meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet 1. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„1. § (3) Mezőhegyes Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a
hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 36. § (1) bekezdésében foglaltak
alapján a hulladékgazdálkodási feladatainak ellátása érdekében – több helyi
önkormányzattal közösen – társulást hozott létre, Délkelet-Alföld Regionális
Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás (a
továbbiakban: DAREH Önkormányzati Társulás) elnevezéssel. Az Önkormányzat
Képviselő-testülete döntést hozott a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontja szerinti
hulladékgazdálkodási kötelező önkormányzati feladat- és hatáskörnek – ide nem értve
a rendeletalkotási kötelezettséget – a DAREH Önkormányzati Társulás részére történő
átadásáról, amely döntése 2017. július 1. napján lép hatályba. A DAREH
Önkormányzati Társulás a közszolgáltatással kapcsolatos feladatokat az egyszemélyes
tulajdonában álló nonprofit gazdasági társasággal, a DAREH BÁZIS
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (a
továbbiakban: Közszolgáltató) kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés
útján – esetlegesen együttműködő partner vagy alvállalkozók bevonásával – látja el. ”
2. § A rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„2. § (1) A települési szilárd hulladék a legközelebbi engedéllyel rendelkező
hulladéklerakón helyezhető el.”
3. § A rendelet 2. § (3) bekezdése kiegészül az alábbi b) c) és d) pontokkal:
„2. § (3) b) zöldhulladék esetében
ba) lakóingatlanok évi tizennégy alkalom, amely során a szolgáltatást
januárban két alkalommal, április 1. napjától november 30. napjáig
összesen tizenkét alkalommal biztosítani kell,
bb) A Gluzek Gyula, Molnár C. Pál és Zala György lakótelepen lévő
ingatlanok esetében évi öt alkalom, amely során a szolgáltatást januárban
két alkalommal, április 1. napjától november 30. napjáig összesen három
alkalommal biztosítani kell,
bc) üdülőként nyilvántartott ingatlanok esetében április 1. napjától
szeptember 30. napjáig legalább 10 alkalommal alkalom,
c) elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladék (papírhulladék, valamint
műanyag és fém csomagolási hulladék) esetében havi egyszeri alkalom;
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d) hulladékgyűjtő szigetekről az elkülönítetten gyűjtött papírhulladék, valamint
üveg, műanyag és fém csomagolási hulladék kétheti egyszeri alkalom.”
4. § A rendelet 8. § (5) bekezdése kiegészül az alábbi i) ponttal:
„8. § (5) i) elektronikai hulladék”
5. § Ez a rendelet 2017. július 1.-jén lép hatályba, és hatályba lépését követő napon hatályát
veszti.
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