az előterjesztés 2. melléklete

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 27/2016. (VI.23.) önkormányzati
rendelete
az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásáról
(kivonat)

2. § (1) A közszolgáltató a hulladékról szóló törvényben foglalt kötelezettségein túlmenően köteles
az ingatlanhasználó kérelmére:
a) az ingatlanon keletkezett települési hulladék mennyiségének megfelelő méretű,
ba) a közszolgáltatási területen képződő települési hulladék fajlagos mennyiségének
(4 liter/nap/fő),
bb) az ingatlanhasználók számának,
bc) az ürítési elszállítási gyakoriság, valamint
bd) a biohulladék és a házhoz menő gyűjtési rendszerben elkülönítetten gyűjtött hulladék
mennyiségének figyelembevételével meghatározott,
megfelelő számú, a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített, jelzéssel vagy felirattal ellátott
gyűjtőedényt az ingatlanhasználó rendelkezésére bocsátani a kérelem kézhezvételétől számított 15
napon belül.
(2) A közszolgáltató által biztosított, a települési hulladék, a biohulladék és az elkülönítetten gyűjtött
hulladék gyűjtésére és tárolására szolgáló gyűjtőedények fajtáit és a bennük elhelyezhető hulladék
mennyiségét az 1. melléklet 2., 3., 4. és 5. pontjai tartalmazzák.
(3) A közszolgáltató legalább hetente egy alkalommal köteles a vegyes hulladékot és a 10. § (2)
bekezdése szerint elkülönítetten gyűjtött hulladékot az ingatlanhasználóktól elszállítani. A 2.
mellékletben felsorolt területeken az ott meghatározott kivételekkel heti 2 alkalommal történik a
települési hulladék elszállítása.
(4) A közszolgáltató a közszolgáltatás teljesítésében bekövetkezett változásokról – a változás
bekövetkezte előtt minimum 8 nappal – az ingatlanhasználót írásban köteles értesíteni vagy felhívás
közzététele útján tájékoztatni.
(5) A települési hulladék begyűjtésének és elszállításának rendjét (gyakoriság és nap) – a keletkező
hulladék mennyiségének figyelembevételével – a közszolgáltató köteles meghatározni és arról az
ingatlanhasználókat – változás esetén is – értesíteni. Ennek keretében a közszolgáltatónak
tájékoztatnia kell az ingatlanhasználókat a hulladékgyűjtő udvaron leadható hulladékokról, valamint a
hulladékgyűjtő udvar és a gyűjtőszigetek működési rendjéről.
(6) A közszolgáltató a munkaszüneti napok miatt a hulladékgazdálkodási létesítményen történő
hulladék átadás-átvétele napjának áthelyezéséről az ingatlanhasználókat hirdetményben köteles
tájékoztatni.
(7) A közszolgáltató az (4) - (6) bekezdésben foglaltakról az ingatlanhasználókat a saját honlapján
keresztül is köteles tájékoztatni.

