Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének
16/2017. (VI.23.) önkormányzati rendelete
a települési szilárd hulladék kezeléséről szóló 16/2011. (X. 4.)
önkormányzati rendelet módosításáról

Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésével, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
13. § (1) 19. pontjával, valamint a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4)
bekezdésével kapott felhatalmazással, illetve feladatkörében a következőket rendeli el:
1. §
(1) Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének a települési szilárd hulladék
kezeléséről szóló 16/2011. (X. 4.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Hr.) 2. § (2)
bekezdésében az „Önkormányzati Kommunális és Víziközmű Üzemeltető Korlátolt
Felelősségű Társaság” szövegrész helyébe az „Önkormányzati Kommunális és
Víziközmű Üzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság” szövegrész lép.
(2) A Hr. 2. § (3)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) Közszolgáltató kötelezettsége a 2. mellékletben rögzített utcajegyzékhez tartozó
ingatlanokon keletkező hulladék házhoz menő összegyűjtése és a (4) bekezdésben
rögzített hulladéklerakóba történő beszállítása az alábbiak szerint:
a) vegyes hulladék (EWC 20 03 01) hetente 1 alkalommal, keddi napokon,
b) háztartási vegyes papírhulladék (EWC15 01 01) és műanyaghulladék (EWC 15 01 02)
szállítási naptár szerint,
c) háztartási lomhulladék (EWC 20 03 07) évente 2 alkalommal, a fogyasztóval telefonon
egyeztetett időpontban,
d) zöldhulladék (EWC 20 02 01) évente 14 alkalommal, szállítási naptár szerint.
(4) A (3) bekezdésben meghatározott hulladékokat, a Közszolgáltató a Ceglédi Regionális
Nem Veszélyes Hulladéklerakóba (2700 Cegléd Külterület, HRSZ: 0411; 0412; KTJ
szám: 100 545 453) köteles beszállítani ártalmatlanítás céljából.”
2. §
A Hr. 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„A vegyes papír-, a műanyag-, a lom- és a zöldhulladék szelektív gyűjtése a 2. § (3)
bekezdése szerint történik, az üveghulladék (EWC 15 01 07) a Sülysáp, Szent István 17/C.
szám alatt kihelyezett konténerben helyezhető el, amelyet Közszolgáltató szükség szerint
ürít.”
3. §
A Hr. 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
4. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, majd az azt követő napon hatályát
veszti.

