TÁJÉKOZTATÓ
A hulladékszállítással kapcsolatos változásokról az alábbiak szerint tájékoztatom a tisztelt
lakosságot:
1. A 2016. április 1. napjától hatályos módosított hulladékgazdálkodási tv. (2012. évi
CLXXXV. törvény) alapján megalakult a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és
Vagyonkezelő Zrt. (továbbiakban Koordináló szerv), akik országosan kizárólagosan
jogosultak az ingatlan tulajdonosokkal a hulladékszállítási szerződés megkötésére és a díj
beszedésére, az önkormányzatok által eddig szerződött hulladékszállító cégek ezt
követően csak a szolgáltatás elvégzésére lesznek jogosultak és kötelezettek.
2. A tv. módosított rendelkezései, valamint a végrehajtására kiadott kormányrendelet
alapján 2016. április 1. napjától Sellye Város Önkormányzat képviselő-testülete és a
hulladékszállítást végző Dél-Kom Kft. közötti közszolgáltatási szerződés a jogszabály
erejénél fogva módosul, számlázásra a törvény hatályba lépését követően már csak a
Koordináló Szerv jogosult.
3. Miután a jogszabály rendelkezéseinél fogva a hulladékszállítási díj fizetési kötelezettség
az ingatlan mindenkori tulajdonosára terjed ki , ezt az önkormányzat eddig nem kötelező
feladatként finanszírozta, azonban a képviselő-testület 2016. július 1. napjától a lakossági
hulladékszállítási díj további átvállalását nem tudja biztosítani, ezért a törvény előírásai
szerint ezt követően az ingatlan tulajdonosai tartoznak a hulladékszállítási díjat
megfizetni a Koordináló szerv felé, azok negyedéves számlája alapján.
4. Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy a Koordináló szerv a hulladékszállítási szerződés
megkötése érdekében az ingatlantulajdonosokat 2016. július 1. napja után megkeresi, s a
szerződést egyénileg kell megkötni, és a díjat a Koordináló szerv negyedéves számlája
alapján megfizetni.
5. Az ürítési díj 2016 évben a 110 literes edényre 118 Ft+ Áfa, azonban lehetőség lesz kisebb
méretű edény igénybevételére a jogszabályban meghatározott esetekben, melyre
vonatkozó ürítési díj az alábbi:
- 80 literes edény: 86.Ft+ Áfa
- 60 literes edény: 64. Ft+Áfa
A gyűjtőedényt az ingatlantulajdonosnak kell megvásárolni.
A 60l-es edényt kizárólag az egyedül élő, életvitelszerűen is itt lakó, sellyei lakcímmel
rendelkező lakos kérheti, melyre vonatkozóan az önkormányzat igazolást állít ki.
Amennyiben a jelenlegi (110l-es) gyűjtőedény helyett július 1-től 80l-est, vagy
jogosultság esetén 60 l-es edényt kívánnak rendszeresíteni, úgy a szolgáltatási
szerződés megkötése előtt azt kérjük a Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélszolgálatán
jelezni szíveskedjenek (tel:580-900/17)
6. A szolgáltatást a Dél-Kom Kft. biztosítja továbbra is - az eddigi gyakorlat szerint hetente
egy alkalommal csütörtökön - csak a számlázást, és a díj beszedését végzi az újonnan
alakult Koordináló szerv, a Dél-Kom Kft. már számlát nem bocsáthat ki.
Tájékoztatom a lakosságot, a lakossági hulladékszállítási szerződések megkötését követően az
önkormányzat tervezi a kommunális adó csökkentését, melyre vonatkozó helyi rendeletet
legkésőbb 2016. november 30. napjáig kell elfogadni ahhoz, hogy az 2017.január 1.napján
hatályba lépjen.
Jelenleg sem a Dél-Kom Kft, sem az önkormányzat nem rendelkezik a fentieknél részletesebb
információval, amennyiben a szerződéskötést érintően a Koordináló szerv bővebb tájékoztatást
nyújt, arról a honlapon tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot.
Sellye, 2016. július 25.
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