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Szakály Község Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2012.( XII. 20.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd
hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról és a közszolgáltatás
díjairól
A Szakály Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Magyarország
Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a/ pontjában, a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. tv. 8. §. /1/ bekezdésében meghatározott feladatkörében, valamint a
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 23. § - ban meghatározott
feladatkörében és egyben felhatalmazása alapján az alábbi önkormányzati
rendeletet alkotja:

I. FEJEZET
Általános rendelkezések
1.§.
A rendelet célja a Szakály Község közigazgatási területén élő állampolgárok
egészségének fokozott védelme, a település épített és természeti környezetének
megóvása érdekében a köztisztaság fenntartása, továbbá a települési szilárd
hulladék gyűjtésére, szállítására és kezelésére vonatkozó kötelező közszolgáltatás
igénybevételének biztosítsa, illetve az ezekkel kapcsolatos feladatok és hatáskörök,
jogokat és kötelezettségek, tilalmak és jogkövetkezmények a helyi sajátosságoknak
megfelelő rendezése.
2.§.
(1) A rendelet hatálya kiterjed Szakály Község közigazgatási területén, a természetes
és jogi személyekre, valamint a jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezetekre a közterületek tisztántartásával, a köztisztasággal, a köztisztasági
szolgáltatással összefüggő tevékenységére, a települési szilárd hulladék
gyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére.
(2) A rendelet hatálya nem terjed ki a folyékony hulladékra, az inert hulladékra, a
radioaktív hulladékokra, a gazdálkodó szervezeteknél keletkezett veszélyes
hulladékra és a velük összefüggő tevékenységre.
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II. Fejezet
Ingatlanok és közterületek tisztántartása
3.§.
Az egyes ingatlanok tisztántartásáról, gyomtalanításáról az ingatlan tulajdonosa,
birtokosa, használója /a továbbiakban: ingatlantulajdonos / köteles gondoskodni.
Ezen belül az ingatlantulajdonos:
a./

a lakó- és emberi tartózkodásra szolgáló épületek /épületrészek/ tisztán
tartásáról,
rendszeres takarításáról, az ingatlan területén a lom, építésiés bontási törmelék és egyéb hulladék elszállításáról gondoskodik,

b./

a lakásnak és a lakás céljára szolgáló helyiségeknek, továbbá a nem lakás
céljára
szolgáló helyiségek és az azokhoz tartozó területeknek rovar- és
rágcsáló-mentesítéséről gondoskodik,

c./

valamint az ingatlanon belül vagy a
közterületen
elhelyezett
hulladéktároló
edények
környezetének
tisztántartásáról,
rendszeres
takarításáról, köteles gondoskodni úgy, hogy ez irányú tevékenységével nem
veszélyeztetheti mások egészségét, továbbá nem akadályozhatja a közúti
közlekedés forgalmát.
4.§.

(1) Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni továbbá:
a./ az ingatlan utcafronttal érintkező telekhatárai között meglévő járdaszakasz
/ járda hiányában 2 m széles területsáv/ illetőleg, ha a járda mellett zöldsáv
is van, az úttestig terjedő terület kaszálásáról, a közúttal párhuzamos nyílt
csapadékvíz-elvezető árok és a kapubejáróknál épített áteresz, valamint a
gépkocsi behajtók tisztántartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását
akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról, hó és síkosságmentesítéséről,
b./ a beépítetlen telekingatlan tisztántartásáról és gyommentesítéséről,
kaszálásáról,
c./ az ingatlanról a járdára és az úttest fölé nyúló ágak és bokrok megfelelő és
biztonságos gyalogos és gépjármű közlekedést biztosító nyeséséről,
gallyazásáról.
d./ a lakóigatlanon
megakadályozásáról.

keletkező

szennyvíz

közterületre

jutásának
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(2) Amennyiben a közterület tisztántartására vonatkozó kötelezettségét a kötelezett
nem teljesíti, a polgármester jogosult a munkát a kötelezett költségére
elvégeztetni.
Síkosság mentesítés és hóeltakarítás
5.§.
(1) Az ingatlan melletti járda, lépcső, térburkolat hó- és síkosság-mentesítéséről az
ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni. Ennek során az ónos esőtől, jégtől
vagy a hótól síkossá vált burkolatot a jég, hó feltörésével és eltávolításával vagy
környezetkímélő szóróanyag kiszórásával /pl. homok, hamu/ folyamatosan
síkosság-mentessé kell tennie.
(2) Az /1/ bekezdésben meghatározottakon túl a 8.§ -ban meghatározott közterületek
burkolt felületeinek hó- és síkosság-mentesítéséről az Önkormányzat
gondoskodik.
(3) Síkosság elleni védekezéshez a környezetkímélő anyagokon kívül /homok/ klorid
tartalmú /konyhasó/ fagyáspont csökkentő szer használata csak úgy
alkalmazható, hogy a vegyszer egyszeri kijuttatásának maximális értéke 40
g/m2-nél több ne legyen. Ezen anyagok tárolása tárolóedényben
környezetkímélő módon történhet. Klorid tartalmú vegyszerek használata alul- és
felüljáró felületén, zöldterületen, illetve azok közvetlen környékén tilos.
6.§.
(1)A hóltakarítást úgy kell végezni, hogy a folyamatos gépjármű és gyalogosforgalom
részére megfelelő hely álljon rendelkezésre.
(2) A síkosság-mentesítésre kötelezettek a járdáról eltakarított havat a járda vagy
az úttest szélén, a lefolyók szabadon hagyásával kötelesek összegyűjteni.
(3) Hórakást tilos elhelyezni:
útkereszteződésben,
útburkolati jelen,
tömegközlekedésre szolgáló jármű megállóhelyénél,
kapubejárat elé,
közszolgáltatási felszerelési tárgyra és köré, Pl. vízelzáró csap, gáz- és egyéb
műtárgy ( lámpaoszlop, hirdetőoszlop stb.)
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7.§.
(1) A közterület - beleértve a járdaszakasz melletti nyílt árkot és azok műtárgyait is rendszeres szervezett tisztántartásáról, a közterületen keletkezett szilárd
hulladékkal összefüggő tevékenység ellátásáról és a zöldterületek gondozásáról,
hó- és síkosság-mentesítéséről, a keletkezett hulladék összegyűjtéséről és a
kijelölt helyre történő szállításáról, az utcai hulladékgyűjtők kihelyezésétől, azok
folyamatos kiürítéséről, tisztántartásáról, javításáról és pótlásáról
az
Önkormányzat gondoskodik.
(2) A szórakozó-, vendéglátó- és árusító helyek, üzletek előtti járdaszakaszt a nyitva
tartás ideje alatt - ettől eltérő megállapodás kivételével – a tulajdonos, bérlő vagy
használó köteles tisztán tartani és a hulladékot eltávolítani.
Járművek üzembentartóinak kötelezettségei
8.§.
(1) A tömegközlekedési eszközök megállóhelyeinek
gondozásáról az Önkormányzat gondoskodik.

tisztántartásáról

és

(2) A Közterület zöld felületein a gépjárművek mosása tilos.
Építési és bontási területek tisztántartása
9.§.
(1)Építés, bontás vagy felújítás alatt üresen álló ingatlan tisztántartása az
engedélyes feladata.
(2) Építésnél, tatarozásnál, bontásnál és az úttest felbontásánál keletkezett por,
valamint szenny elterjedését meg kell akadályozni, a porképző anyagokat vízzel
kell locsolni. Közterületen építőanyagot és építési törmeléket tárolni a külön
rendeletben foglaltak szerint a Polgármester engedélyével lehet.
(3) Az építési területekről a sárfelhordás letakarításáról és az építkezéssel
kapcsolatos
közúti
jelzésekről az építtetőnek,
vagy megbízottjának
folyamatosan gondoskodnia kell.
(4) Közműhibák javítását követően az utak szennyeződését a hiba elhárítója köteles
haladéktalanul eltakarítani.
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Anyagok, áruk szállítása
10.§.
(1) Bármely anyag szállítását
szennyeződjön.

úgy

kell

végezni,

hogy

a

közterület

ne

(2) Bűzös anyagokat csak légmentesen lezárt, tartállyal felszerelt járművön szabad
szállítani.
(3) A közszolgáltatás alá nem tartozó inert hulladék, továbbá a települési szilárd
hulladék
konténerrel
történő
szállítása
esetében
a
hulladék
termelőjének, birtokosának és kezelőjének a közterület tisztántartása érdekében
úgy kell eljárni, hogy a hulladék a szállítójárműbe történő ürítéskor
illetve a szállítás folyamán az ne szóródjon és környezetterhelést ne
idézzen elő.
(4)Ha bármely szállítmány fel- vagy lerakásánál, szállításánál a közterület
beszennyeződik, a szállító köteles azt haladéktalanul megtisztítani.
Zöldhulladékok ártalmatlanítása
11.§.
A zöldhulladékot ( fanyesedék, kaszálék, fű, avar, stb.) elsősorban komposztálás
után kell hasznosítani. A belterületen a zöldhulladék égetése tilos!
Köztisztasággal összefüggő egyéb rendelkezések
12.§.
(1) Az állati tetemek elszállításáról, kóbor ebek befogásáról az Önkormányzat
gondoskodik.
(2) Tilos a kihelyezett gyűjtőedényekből
a közterület szennyezése.
(3) A közterület felszerelési
illetőleg megrongálása tilos.

és

a

hulladék kiszórása, átválogatása,

berendezési

tárgyainak

beszennyezése,

(4)Közterületen lévő növények /fák, díszcserjék, virágok stb./ rongálása, csonkítása,
leszakítása, gyűjtése tilos.
(5)A közterületen lévő fák gallyazásáról, szükség szerinti csonkításáról az
Önkormányzat gondoskodik.
.
.
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III. Fejezet
A települési szilárd hulladék elszállítására és ártalmatlanítására
vonatkozó közszolgáltatás ellátásának rendje
13.§.
(1) Szakály Község Önkormányzata a települési szilárd hulladék kezelése
tekintetében
fennálló
és
a
külön
jogszabályokban
meghatározott
kötelezettségének teljesítése érdekében, közszolgáltatást szervez. Az
Önkormányzat közigazgatási területén, 2013. január 1-től, a közszolgáltatással
összefüggő valamennyi feladatot
a Szekszárd Megyei Jogú Város
Közgyűlésével létrejött Hulladékgazdálkodási Társulási megállapodásban
foglaltak szerint az Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Kft. látja el.
A társulási megállapodás a közszolgáltatót kötelezi a heti egyszeri
közszolgáltatás ellátására, valamint a jelen rendeletben előírt egyéb feladatok
végrehajtására,
továbbá
felruházza
a
rendeletben
meghatározott
jogosítványokkal.
(2) Szakály Község közigazgatási területén a hulladékkezelési közszolgáltatás
teljesítésére, az Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Kft. mint
közszolgáltató /továbbiakban Közszolgáltató/ jogosult.
(3)Települési szilárd hulladékot kizárólag az e rendeletben meghatározott időben és
módon lehet elszállítás céljából a közterületre kihelyezni.
14.§.
(1) A hulladékszállítási közszolgáltatás igénybevétele a magánszemélyeknek
kötelező.
(2) A szervezett hulladékszállítási közszolgáltatást igénybevevők kizárólag
szabványos tárolóedényeket használhatnak. A rendszeres háztartási szilárd
hulladék gyűjtéséhez használt tárolóedény térfogaton túl, alkalmanként keletkező
többlethulladék tárolására a Szolgáltatótól az általa rendszeresített gyűjtőzsák
vásárolható, amelyet a gyűjtőtartály mellé kihelyezve a gyűjtési napon a
Szolgáltató elszállít.
(3) Magánszemélyek esetében szabványos tárolóedénynek minősül:
60 /70 literes, 110/120 literes és a 240 literes tárolóedény (kuka)
(4) A tárolóedény méretét úgy kell megválasztani, hogy az arányos legyen a
keletkező hulladék mennyiségével, a szállítás gyakoriságával, de legalább 60
literes tárolókapacitás álljon rendelkezésre.
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15.§.
(1) Magánszemély ingatlantulajdonos az igényeinek megfelelő méretű tárolóedény
beszerzéséről (vásárlás, bérbevétel) maga köteles gondoskodni.
(2) A tárolóedényben ingatlanonként – magánszemély ingatlantulajdonos esetében
– alkalmanként az általa használatos tárolóedény méretének megfelelő
hulladékmennyiséget szabad szállításra kihelyezni. Nem magánszemély a
Közszolgáltatóval kötött külön szerződésben foglalt
hulladékmennyiséget
helyezheti ki.
16.§.
(1) A közszolgáltatás az ingatlantulajdonos által szabványos gyűjtőedényben vagy e
rendeletben megjelölt egyéb módon, az ingatlanán összegyűjtött és a
Közszolgáltató rendelkezésére bocsátott szilárd hulladék begyűjtésére és
rendszeres elszállítására, továbbá az ingatlanon összegyűjtött lomtalanítás
körébe vont települési hulladék - a Közszolgáltató által meghatározott időpontban
és helyen történő - begyűjtésére és a Közszolgáltató által történő elszállítására
terjed ki.
(2) A rendszeres hulladékszállításba bevont területen az ingatlantulajdonos a jelen
rendeletben meghatározottak szerint jogosult és köteles igénybe venni a helyi
közszolgáltatást.
17.§.
(1) A helyi kötelező közszolgáltatásra vonatkozó közszolgáltatási jogviszony létrejön:
a./ magánszemély esetében a lakóingatlan tulajdonjoga alapján, illetve
településen történő lakóingatlan tulajdonjogának megszerzésével,
b./ illetve magánszemély ingatlantulajdonos esetén a közszolgáltatás első
igénybevételével,
c./ továbbá, ha a közszolgáltató a közszolgáltatás ellátására vonatkozó
rendelkezésre állási készségét igazolja,
d./ nem magánszemély esetében a közszolgáltatási szerződés írásba
foglalásával.
(2) A településen az ingatlantulajdonos magánszemély a kötelező közszolgáltatásra
vonatkozó jogviszony alanya, függetlenül attól, hogy a szolgáltatást
rendszeresen igénybe veszi e, vagy a közszolgáltatóval írásban szolgáltatási
szerződést kötött e.
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(3) Amennyiben
a
közszolgáltató
a
magánszemélyekkel
illetve
nem
magánszemélyekkel települési szilárd hulladék rendszeres elszállítására
vonatkozó írásos közszolgáltatási szerződést köt, annak tartalmi elemei a
következők:
- a szerződő felek megnevezése és azonosító adatai:
- közszolgáltatást igénybe vevő természetes személy neve, lakcíme, születési
helye és ideje, anyja neve; gazdálkodó szervezetek adószáma és számlavezető
pénzintézete,
- a közszolgáltatás igénybe vételének kezdő napja,
- a teljesítés helye pontos cím szerint,
- a tárolóedény űrtartalma és darabszáma,
- a közszolgáltatás díjának megfizetése,
- a közszolgáltatás mértékét meghaladó esetleges többletszolgáltatás és annak
díja,
- a szerződés felmondásának feltételei,
- az irányadó jogszabályok meghatározása,
- polgári peres eljárás esetén a kizárólagos illetékességgel eljáró bíróság
megjelölése.
(4) A lakóingatlan tulajdonosa vagy megszerzője a közszolgáltatás alanyává vált
magánszemély a díjszámlázáshoz szükséges adatokat köteles bejelenteni a
közszolgáltatónak, illetve a közszolgáltató felhívására (sajtó, szórólap, levél, stb.)
az adatszolgáltatásnak köteles eleget tenni.
(5) A közszolgáltató jogosult a (3) bekezdésében meghatározott személyes adatok
kezelésére a közszolgáltatás teljesítése érdekében. A személyes adat kezelése
során a közszolgáltató az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek
megfelelően köteles eljárni.
18.§.
(1) Szüneteltethető az egyedi tárolóedényre vonatkozó közszolgáltatási jogviszony
azon ingatlanok esetében, amelyeken legalább hatvan naptári nap időtartamban
senki sem tartózkodik és emiatt az ingatlanon hulladék sem keletkezik, vagy a
gazdálkodó szervezet a tevékenységét ténylegesen nem folytatja.
(2) A szüneteltetésre vonatkozó igényt az ingatlantulajdonos írásban köteles
bejelenteni a Közszolgáltatónak, a szüneteltetés kívánt kezdő időpontja előtt
legalább 8 nappal.
(3) A jogviszony szüneteltetésének legrövidebb időtartama 60 nap, leghosszabb
időtartama fél év. A szüneteltetés csak a tárgyhó első napjával kezdődhet és
csak teljes hónapra vehető igénybe.
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IV. Fejezet
Az ingatlantulajdonos jogai és kötelezettségei
19.§.
(1) Az ingatlantulajdonos köteles az önkormányzat által szervezett közszolgáltatás
igénybevételére:
- az ingatlanán keletkező szilárd hulladék e rendeletben előírtak szerinti
gyűjtésére,
- a szállítási napokon elszállítás céljából a közszolgáltatónak történő
átadására,
- a mindenkori közszolgáltatási díjat számla ellenében, meghatározott
időszakonként, a Szolgáltatónak utólag megfizetni.
(2) Az ingatlantulajdonos az ingatlanán keletkező vagy birtokába került települési
szilárd hulladékot a környezet szennyezését megelőző, károsítását kizáró módon
köteles gyűjteni és a Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített és általa
használatos méretű tárolóedényt biztosítani.
.
(3) Az ingatlantulajdonosnak a hulladék gyűjtése során megfelelő gondossággal kell
eljárnia annak érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi épségét és jó
közérzetét ne veszélyeztesse, a természetes és épített környezetet ne
szennyezze, a növény- és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a
közbiztonságot ne zavarja és az ingatlanán keletkező hulladék mennyiségét
alacsony szinten tartsa.
(4) Az ingatlantulajdonos a tárolóedényben az ingatlanon szokásosan keletkező
hulladékot tömörítés nélkül úgy helyezheti el, hogy annak fedele zárható legyen,
valamint az a hulladékszállítás során a Közszolgáltató alkalmazottainak
egészségét ne veszélyeztesse, a gépi ürítést ne akadályozza, az ürítő és tömörítő
berendezést ne károsítsa.
(5) Amennyiben a tárolóedény olyan nedves hulladékot tartalmaz, amely
összetömörödött vagy
befagyott vagy a benne lévő hulladékot úgy
összepréselték, hogy emiatt a tárolóedényt az előirt módon kiüríteni nem lehet, a
tulajdonos köteles a visszamaradt hulladékot fellazítani és a tárolóedényt
üríthetővé tenni.
20.§.
(1) A tárolóedényben tilos olyan anyagot elhelyezni:
a./amely veszélyezteti a hulladékszállítással foglalkozó alkalmazott egészségét,
b./ rongálhatja a gyűjtőberendezést,
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c./ ártalmatlanítása során veszélyeztetheti a környezetét,
d./ a települési szilárd hulladékkal együtt egyéb okból nem gyűjthető, települési
szilárd hulladéknak nem minősülő /forró hamu, maró- mérgező anyag, állati
hulla, folyékony vagy befagyott zsiradék, gyúlékony vagy robbanó anyag, kő
és épülettörmelék, nagyobb terjedelmű, súlyú tárgy, folyadék, veszélyes
hulladék stb./
E rendelkezés megsértői az okozott kárt kötelesek megtéríteni.
(2) Ha a Közszolgáltató alkalmazottai megállapítják, hogy a hulladék nem a
közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített tárolóedényben vagy más
gyűjtőeszközben került kihelyezésre illetve a kihelyezett tárolóedény a
közszolgáltató által alkalmazott gépi ürítési módszerrel - az ingatlantulajdonosnak
felróható okból - nem üríthető, vagy a tárolóedényben az /1/ bekezdésben
megjelölt anyagot, tárgyat helyeztek el illetve az túltöltött, a kiürítést és a hulladék
elszállítását jogosultak megtagadni. A kiürítés és a hulladék elszállításának
megtagadásáról és annak okáról a Közszolgáltató értesíti az ingatlantulajdonost.
Az emiatt el nem szállított hulladék elszállításáról az ingatlantulajdonos köteles
gondoskodni.
(3) A szabványos tárolóedényekbe elhelyezhető hulladék maximális súlyát a
rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.
(4) Ahol az út- és terepviszonyok vagy egyéb akadály nem teszi lehetővé, hogy a
közszolgáltató gépjárműve a magánszemélyek ingatlana elől szállítsa el a
kihelyezett tárolóedényt, ott az Önkormányzat a Közszolgáltatóval és az érintett
állampolgárokkal egyeztetett helyeken gyűjtőkonténereket helyez el. A
gyűjtőkonténerek rendszeres ürítéséről az önkormányzat a közszolgáltató útján
gondoskodik. A kihelyezett konténeres gyűjtőedények helyét az 1. sz. melléklet
tartalmazza.
.
21.§.
(1) A tárolóedényeket szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal ki kell
tisztítani és fertőtleníteni.
(2) A Közszolgáltató megtagadhatja a szállítást abban az esetben is, ha a
tárolóedény nem megfelelő tisztaságú. A kiürítés és a hulladék elszállításának
megtagadásáról és annak okáról a Közszolgáltató értesíti az ingatlantulajdonost.
Az emiatt el nem szállított hulladék elszállításáról az ingatlantulajdonos köteles
gondoskodni.
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22.§.
(1) Az ingatlantulajdonos köteles a tárolóedényeket a hulladék elszállítása
céljából a Közszolgáltató által megjelölt időpontban a begyűjtést végző
gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni Pl: az ingatlan
bejárata előtti járdán vagy a kapu közelében illetve a közlekedési út mellé oly
módon, hogy az a járműforgalmat ne akadályozza.
(2) A tárolóedényt, illetve az emblémával ellátott zsákot legfeljebb a szállítási napot
megelőző napon 18 órától lehet kihelyezni a közterületre.
23.§.
(1)Az ingatlantulajdonos a tárolóedényeket az ingatlan területén belül zárható
helyiségben vagy zárható tárolóban köteles elhelyezni ügy, hogy ahhoz illetéktelen
személyek és állatok ne férjenek hozzá.
(2)Az ingatlantulajdonosnak télen - szükség esetén - a tárolóhely és az úttest között
legalább 1 méter széles átjárót kell létesítenie, azt a hótól meg kell tisztítania,
síkosság-mentesítésre alkalmas anyaggal felszórni, hogy a tárolóedények
mozgatása, ürítése akadályba ne ütközzék.
(3)Tilos a tárolóedények környékét, megközelítési útvonalát tárgyak elhelyezésével
vagy parkoló gépjárművekkel oly módon elzárni, amely a tárolóedényeknek a
gyakorlatban kialakult módon történő ürítését akadályozza.

V. Fejezet
A gazdálkodó szervezet jogai és kötelességei
24.§.
(1) A gazdálkodó szervezeteknek közszolgáltatás igénybevétele kötelező, azonban
a kötelező igénybevételtől a (3) bek-ben foglaltak szerint eltérhetnek.
(2) A gazdálkodó szervezet akkor köteles a közszolgáltatás igénybevételére, ha
gazdasági tevékenységével összefüggésben keletkezett települési hulladékának
kezeléséről a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. Tv. 13.§. foglaltaknak
megfelelően nem gondoskodik.
(3)Azok a gazdálkodó szervezetek, amelyek a környezetvédelmi hatóság által
engedélyezett – települési hulladék ártalmatlanítására alkalmas – hulladékkezelési
berendezéssel, létesítménnyel rendelkeznek, az (1) bekezdés szerinti
kötelezettség alól mentesülnek, ha a tevékenységük során képződött települési
hulladékuk ártalmatlanításáról ezekben a berendezésekben, létesítményekben
gondoskodnak.
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(4)A gazdálkodó szervezetek a települési szilárd hulladék rendszeres elszállítására a
közszolgáltatóval egyedi közszolgáltatási szerződést köt.
(5) A gazdálkodó szervezet köteles a közszolgáltatási szerződés bármely elemében
bekövetkezett változást a Közszolgáltatónak bejelenteni. A Szerződésmódosítás
a Közszolgáltatónál írásban vagy az ügyfélszolgálaton kezdeményezhető.
(6)A Közszolgáltató jogosult megtagadni a hulladék elszállítását akkor, ha a
gazdálkodó szervezet nem kötött egyedi közszolgáltatási szerződést.

VII. Fejezet
A Közszolgáltató jogai és kötelezettségei
25.§.
(1) A Közszolgáltató köteles a tárolóedények kiürítését kíméletesen, az elvárható
gondossággal úgy végezni, hogy a hulladék sem a szállító járműbe történő
ürítéskor, sem a szállítás folyamán ne szóródhasson szét, felporzást és
környezetszennyezést ne idézzen elő.
(2) A Közszolgáltató a tárolóedényben okozott károkat térítésmentesen köteles
kijavítani, amennyiben a károkozás neki felróható okból következik be. A
Közszolgáltatónak az ebből eredő karbantartási munkák, valamint a javítás
időtartamára helyettesítő tárolóedényt kell biztosítania. Amennyiben a károkozás
a Közszolgáltatónak nem róható fel, a használhatatlanná vált tárolóedények
javítása, pótlása és cseréje az ingatlantulajdonost terheli.
(3) Az elhasználódott tárolóedény
tulajdonosának kell gondoskodnia.

pótlásáról

a

tárolóedény

mindenkori

(4) A nagydarabos hulladék /lom/ továbbá a naponta szokásosan keletkező
háztartási hulladék mennyiségét meghaladó falomb és kerti hulladék szervezett
gyűjtéséről, elszállításáról és ártalmatlanításáról a Közszolgáltató - az
Önkormányzattal kötött megállapodás alapján - évente legalább egy alkalommal
térítésmentesen gondoskodik. A lomtalanítási napokat a helyben szokásos módon
kell közhírré tenni.
(5) A Közszolgáltató a rendelet hatálya alá tartozó ingatlanon keletkezett hulladékot a
jelen rendeletben irt szabályok szerint köteles elszállítani a kezelésében álló
hulladéklerakó telepre illetve annak ártalmatlanításáról más, a szakmai
környezetvédelmi szabályokat megtartó módon gondoskodni.
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VIII. Fejezet
A közszolgáltatás díja
26.§.
(1) A szilárd hulladékszállítási közszolgáltatásért ingatlantulajdonosok a
közszolgáltatási díjat kötelesek fizetni. A közszolgáltatási díjat a közszolgáltatás
igénybe vevője számla ellenében , negyedévenként utólag köteles megfizetni a
közszolgáltató számlájára való befizetéssel (átutalással).
(2) A közszolgáltatás díját a szolgáltató által a 64/2008. (III.28.) Korm. rendeletben
foglaltak alapján kalkulált egységnyi díjak figyelembe vételével az önkormányzat
képviselő-testülete állapítja meg egyévi díjfizetési időszakra. A 2013. évben
tárolóedényenként alkalmazott ürítési díjakat a rendelet 2. számú melléklete
tartalmazza.
.
(3) Közszolgáltatás díja: az egységnyi díjtétel és az ürítési gyakoriság
átlagszámának szorzata.
Egységnyi díjtétel: a választható szabvány tárolóedénynek az egyszeri ürítési
díja.
(4)

A magánszemély ingatlantulajdonos, mint a kötelező közszolgáltatás
igénybevételére kötelezett, nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj
megfizetését, ha a települési hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem
teljesíti, feltéve, hogy a közszolgáltató, számára a közszolgáltatást felajánlja
illetve a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állását igazolja.
27.§.

(1)A közszolgáltatás igénybevételéért a magánszemélyt terhelő díjhátralék adók
módjára behajtható köztartozás.
(2) A Közszolgáltatót megillető díjhátralék magában foglalja a tőkét, a Ptk. szerinti
késedelmi kamatot valamint a felszólítás költségét.

IX.

Fejezet

Közterületen keletkező hulladék gyűjtése és elszállítása
28.§.
A közterületeken keletkező egyéb szilárd hulladék gyűjtéséről, elszállításáról és
ártalmatlanításáról, továbbá az illegális hulladéklerakók felszámolásáról az
Önkormányzat gondoskodik.
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X. Fejezet
Záró rendelkezések
29.§.
(1) A rendelet kihirdetését követő tizenkettedik napon lép hatályba. A rendelet
hatálybalépésével egyidőben az Önkormányzat köztisztaság fenntartásáról, a
települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról és a közszolgáltatás
díjairól szóló 12/2012 (X. 15.) sz. rendelete hatályát veszti.
(2) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző a hirdető táblára történő kifüggesztéssel
gondoskodik.

Törő Péter
polgármester

Zöld Zoltán
körjegyző

Az önkormányzati
rendelet 2012. december 20-án a hirdetőtáblára történt
kifüggesztéssel kihirdetésre került.
Szakály, 2012. december 20.
Zöld Zoltán
körjegyző
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1. számú melléklet

Az Önkormányzat köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd hulladékkal
kapcsolatos közszolgáltatásról és a közszolgáltatás díjairól szóló
13/2012(XII. 20.) önkormányzati rendeletének

1. számú melléklete
A rendelet 20.§.(4) bekezdésében megjelölt konténeres gyűjtőedények a
település területén az alábbi helyeken található:

1./ Zrínyi utca elején a Malom mögött.
2./ Zrínyi utca vége a szilárd burkolat kezdeténél.
3./ Régi óvoda mellett Tanácsköztársaság út 461. sz.
4./ Kossuth út 1. sz. előtti közterület.
5./ Kossuth út 53. sz. előtti közterület.
6-7. Ürgevár.
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2. számú melléklet
Az Önkormányzat köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd hulladékkal
kapcsolatos közszolgáltatásról és a közszolgáltatás díjairól szóló
13/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendeletének
2. számú melléklete

A rendelet 26. (2) - ben foglaltak alapján 2013. évben az
ingatlan tulajdonosok által választható szabvány hulladéktároló edény
egyszeri ürítési díja:
- 240 literes edény:
- 110-120 literes edény:
- 60/70 literes edény:

730.-F+Áfa/ürítés
365.-Ft+Áfa/ürítés
232.-Ft+Áfa/ürítés

A megállapított díjakat 2013. január1. napjától kell alkalmazni

A rendelet 20.§.(3) bekezdésében megjelöltek szerint a tárolóedényekbe
elhelyezhető hulladék maximális súlya a következő:

- 240 literes edény:
- 110-120 literes edény:
- 60/70 literes edény:

75 kg
38 kg
20 kg

