, ':�/fHOZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÖTESTÜLETE
11/2004.(Vl.21.) számú rendelete
Ó
A KÖZTISZTASÁGR L, VALAMINT A TELEPÜLÉSI SZILÁRD ÉS FOLYÉKONY
HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS KÖTELEZŐ IGÉNYBEVÉTELÉRŐL
a 21/2005.(Xl.29.) és a 7/2007.(111.7.) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben
Abaliget község Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében adott jogkörében eljárva, a
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (továbbiakban Hgt.) 21-23. §-aiban
kapott felhatalmazás alapján, tekintettel a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj
megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 242/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet,
valamint a településtisztasági szolgáltatás ellátásáról és a települési folyékony hulladék
ártalmatlanításáról szóló 4/1984. (11.l.) ÉVM rendelet előírásaira a következő rendeletet
alkotja:
I. FEJEZET
Általános rendelkezések
1.§
(1) Jelen rendelet célja
a) Abaliget község lakossága egészségének védelme, természeti és épített környezetének
megóvása a hulladékgazdálkodás eszközeivel,
b) Abaliget község kgr11yezete hulladék <í.ltal okozott terhelésének minimaliz<Há_�a,
szennyezettségének elkerülése érdekében a képződött hulladék mennyiségének és
veszélyességének csökkentése, a keletkező hulladék minél nagyobb arányú hasznosítása, a
hulladék környezetkímélő ártalmatlanítása,
e) az ingatlanokon álló építmények használata során keletkező települési szilárd és folyékony
hulladék összegyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére vonatkozó helyi
szabályok megalkotása.
(2) Abaliget Község Önkormányzata a jelen rendeletben foglaltak szerint hulladékkezelési
közszolgáltatást tart fenn a települési szilárd és folyékony hulladék rendszeres gyűjtésére,
elszállítására, ártalmatlanítására, kezelésére és a felsorolt tevékenységek ellátásáról kötelező
helyi közszolgáltatás útján gondoskodik.

A rendelet hatálya
2 §
•.

(l) A hulladékkezelési közszolgáltatás Abaliget község közigazgatási területére
te1jed ki.
(2) A rendelet tárgyi hatálya a Hgt.-ben meghatározott települési szilárd és
folyékony hulladék gyűjtésével, szállításával és ártalommentes elhelyezésével
összefüggő közszolgáltatás teljes körére terjed ki, mely Abaliget község
közigazgatási területén keletkező valamennyi települési szilárd és folyékony
hulladékot érinti.
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(3) A rendelet személyi hatálya kiterjed a települési szilárd és folyékony hulladék
összegyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére irányuló közszolgáltatást
ellátó szolgáltatóra, valamint a település terl\letén a szolgáltatást igénybe vevő ingatlanok
tulajdonosaira, használóira
(továbbiakban: ingatlantulajdonos), ahol a szilárd vagy folyékony hulladék keletkezik.

II. :FEJEZET
TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS
Általános rendelkezések
3.§
A szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás az ingatlantulajdonos által a közszolgáltató
szállítóeszközeihez rendszeresített gyűjtőedényben, az ingatlanon összegyűjtött és a
közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési szilárd hulladék begyűjtésére és rendszeres
elszállítására, a lomtalanítás körébe vont települési szilárd hulladék - a közszolgáltató által
meghatározott időpontban és helyen történő - begyűjtésére és a közszolgáltató általi elszállítására
terjed ki.
4. §.

(CT)} r�ndszeres hullad_ �kszállítá�ba �evon� területen

�'"'·
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az ngatlat' tu jdono a j len rendeletben
. �
� �
meghatarozottak szennt Jogosult es koteles igénybe venm a helyi kozszolgaltatast.
(2) Gazdálkodó szervezet akkor köteles a helyi közszolgáltatás igénybevételére, ha a gazdasági
tevékenységével összefüggésben keletkezett települési szilárd hulladékának kezeléséről
(hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról) a Hgt. 13. §-ában foglaltaknak megfelelően nem
gondoskodik.
(3) A helyi kötelező közszolgáltatásra vonatkozó közszolgáltatási szerződés a szerződés írásba
foglalásával jön létre.
(4) Az írásba foglalt közszolgáltatási szerződés szükséges tartalmi elemei:
a) a felek neve, címe, anyja neve, születési helye és ideje, (gazdálkodó szervezet esetén
székhelye, cégjegyzékszám, adószám, bankszámlaszám),
b) a közszolgáltatás megkezdésének időpontja, annak gyakorisága,
e) a szerződött tárolóedény térfogata és darabszáma,
d) az ellenérték megállapításának, számlázásnak, a számla kiegyenlítésének módja.
(5) A helyi kötelező közszolgáltatás szerződéses jogviszony létrejötte esetén a (4) bekezdésben
megjelölt adatokat az ingatlantulajdonos köteles a közszolgáltató rendelkezésére bocsátani.

5. §.
(1) Szüneteltethető a lakossági egyedi tárolóedényre vonatkozó közszolgáltatás igénybevétele
azokon az ingatlanokon, amelyeken legalább két naptári hónap időtartamban senki sem
tartózkodik és emiatt az ingatlanon hulladék sem keletkezik.
(2) A szüneteltetésre vonatkozó igényt az ingatlantulajdonos köteles írásban bejelenteni a
közszolgáltatónak, a szünetelés kívánt kezdő időpontja előtt legalább nyolc nappal megelőzően.
(3) Ha a szünetelés (1) bekezdésben leírt feltételeiben változás következik be, az
ingatlantulajdonos írásban, haladéktalanul köteles a közszolgáltatónak bejelenteni. A
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bejelentésben foglaltak valóságtartalmát a közszolgáltató jogosult ellenőrizni.
(4) Amennyiben a szünetelés időtartama alatt hulladék kerül kihelyezésre, úgy a közszolgáltató
jogosult megtagadni a hulladék elszállítását.

A közszolgáltatás ellátásának rendje
6. §.
(1) Abaliget Község Önkormányzat Képviselőtestülete a települési szilárd hulladék tekintetében
fennálló, a hulladékkezelési közszolgáltatás megszervezésére és fenntartására irányuló
kötelezettsége teljesítésének érdekében önálló közszolgáltatást szervez.
(2) Abaliget község közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás
teljesítésére kizárólagosan jogosult közszolgáltató a DÉLKOM KFf. (Pécs Siklósi út 52.)
(3) Települési szilárd hulladékot csak az erre a célra kijelölt és a közszolgáltató által legálisan
működtetett hul1adéklerakó telepen, a jogszabályban megengedett módon, a vonatkozó
üzemeltetési szabályok és előírások szigorú betartásával szabad elhelyezni.
(4) Az önkormányzat szükség esetén gondoskodik a közszolgáltató javaslata
alapján gyűjtő-pontok kijelöléséről, valamint biztosítja a közterület használatát az indokolt
mennyiségű gyűjtőedény kihelyezéséhez, tárolásához és megközelítéséhez.

7. §.

((l)A hulladékszállítási közszolgáltatás igénybevétele heti egy alkalommal kötelező.
(2)A szervezett közszolgáltatást igénybevevők számára a szabványos tárolóedények használata
kötelező.
(3) A választható szabványos t<frolócdényGA.fclsorolását az 1. számú melléklet tartalmazza. A
begyüjtés gyakoriságának figyelembe vételével a tároló edényt úgy kell kiválasztani, hogy
arányos legyen a keletkező hulladék mennyiségével, de minimum 110 liter tárolókapacitás
rendelkezésre álljon ingatlanonként. (Kivéve az 1. számú mellékletben meghatározott
ingatlantulajdonosok esetében.)

8. §.
A közszolgáltató a települési szilárd hulladékot heti egy alkalommal köteles elszállítani, kivéve
az egyedi megállapodás alapján történő többszöri szállítást. A szállítás módjáról és idejéről az
ingatlantulajdonost a közszolgáltató - belátása szerint - írásban vagy közzététel útján tájékoztatja.

1 ��--§
:'(
üdülőingatlan tulajdoi:�� a szervezett hulladékkezelési
�-

�Tdülőövezetben az
\i§lszolgáltatást minden év április l . napja és szeptember 30. napja között (szezonális időszak)

jogosultak és kötelesek igénybe venni.
(2) Az üdülőövezetben a közszolgáltató minden év április 1. napjától szeptember 30. napjáig heti
egy alkalommal szállítja a hulladékot. Az üdülőingatlan tulajdonosok a szezonális időszakon túl
is jogosultak igénybe venni a lomtalanítást.
(3) Üdülőövezetben az üdülőingatlan tulajdonosokat a közszolgáltatás szüneteltetése nem illeti
meg.
(4) A szezonális időszakon túl az üdülőövezetben tilos a közszolgáltatóval kötött megállapodás
hiányában települési szilárd hulladékot a közterületre kihelyezni.
(5) Az üdülőövezetben az üdülőingatlan-tulajdonosok a szezonális időszakra kötelesek a
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közszolgáltató által megküldött számla alapján közszolgáltatási díjat fizetni.
(6) Az üdülőövezetben a közszolgáltató és az üdülőingatlan-tulajdonosok között létrejövő, az
üdülőingatlan-tulajdonosok által kötelezően igénybeveendő közszolgáltatásra irányuló
közszolgáltatási jogviszonyra az önkormányzati rendelet ingatlantulajdonosok által kötelezően
igénybeveendő közszolgáltatásra irányuló közszolgáltatási jogviszonyra vonatkozó rendelkezései
- a jelen szakaszban foglalt eltérésekkel - az irányadók.
(7) Az ingatlantulajdonosok a nem üdlilőövezetben fekvő azon ingatlanaik vonatkozásában,
amelyeket kizárólag üdülés céljára használnak, a települési önkormányzat jegyzőjén keresztül
kezdeményezhetik a közszolgáltatónál a hulladékkezelési közszolgáltatásra irányuló
jogviszonynak az üdülőövezetben fekvő üdülőingatlanokra irányadó rendelkezések alapján
történő létesítését. Az ingatlantulajdonosokra ilyen tárgyú kezdeményezés hiányában jelen
önkormányzati rendelet előírásait kell megfelelően alkalmazni.

Az ingatlantulajdonosok jogai és kötelezettségei
10.§.
(1) Az ingatlantulajdonos köteles Abaliget község önkormányzata által szervezett
közszolgáltatás igénybevételére: az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladék e rendeletben
előírtak szerinti gyüjtésére, a szállítási napokon elszállítás céljából a közszolgáltatónak történő
átadására, valamint a közszolgáltatási díj megfizetésére.
(2) Az ingatlantulajdonos az ingatlanán keletkező vagy birtokába került települési szilárd
hulladékot a környezet szennyezését megelőző, károsítását kizáró módon köteles gyűjteni, és
ahhoz a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített tárolóedényt köteles igénybe venni. A
tárolóedények felsöTolását a jelen rendelet 1. szán1ú melléklete tartalmazza.
(3) Az ingatlantulajdonosnak a hulladék gyűjtése során megfelelő gondossággal kell eljárnia
annak érdekében, hogy a hulladék mások"életét, testi épségét, egészségét 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 berendezést ne károsítsa.
(5) A tárolóedény mellé hulladékot elhelyezni csak a közszolgáltatótól vásárolt, jelzéssel ellátott
zsákban lehet. A jelzett zsák ára tartalmazza a települési hulladék elszállításának kezelésének és
ártalmatlanításának költségét.
(6) Ha a tárolóedény olyan nedves hulladékot tartalmaz, amely összetömörödött vagy befagyott,
vagy a benne lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt a tárolóedényt az előírt módon
kiüríteni nem lehet, a tulajdonos köteles a visszamaradt hulladékot fellazítani és a tárolóedényt
használhatóvá tenni.
(7) Abaliget Község területén a száraz kerti hulladék égetése május 1. és augusztus 30. között
tilos, egyéb időszakban csak napkeltétől napnyugtáig megengedett.
·=··

11.§
(1) A tárolóedényben tilos olyan anyagot elhelyezni (forró hamu, maró-, mérgező anyag, állati
hulla, folyékony vagy befagyott zsiradék, gyúlékony vagy robbanó anyag, kő és épülettörmelék,
nagyobb te1jedelmű, súlyú tárgy, stb. ), amely veszélyezteti a hulladékszállítással foglalkozó
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alkalmazott egészségét, megrongálhatja a gyűjtőberendezést, ártalmatlanítása során veszélyezteti
a környezetét, a települési szilárd hulladékkal együtt egyéb okból nem gyűjthető, illetve nem
minősül települési szilárd hulladéknak.
(2) Ha a közszolgáltató alkalmazottai megállapítják, hogy a hulladék nem a közszolgáltató
szállítóeszközéhez rendszeresített és a közszolgáltatótól átvett tárolóedényben vagy más
gyűjtöeszközben 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 a közszolgáltató az ok feltüntetésével értesíti az
ingatlantulajdonost. Az emiatt el nem szállított hulladék elszállításáról az ingatlantulajdonos
köteles gondoskodni.
(3) A közszolgáltató jogosult megtagadni a hulladék elszállítását jelen rendelet 5.§.(4) bekezdése
alapján is.

12.§
A tárolóedényeket szükség szerint kell tisztítani és fertőtleníteni. A 770 literes űrtartalomnál
kisebb tárolóedények rendszeres tisztítása és fertőtlenítése az ingatlantulajdonos feladata, az
ennél nagyobb űrtartalmú tárolóedények tisztántartásáról az edény használójával kötött külön
szerződés alapján, térítés ellenében a közszolgáltató gondoskodik.

13.§
,
( 1) Az ingatlantulajdonos kötQLG,� a tárolóedényeket a hulladék elszállítása céljából a
közszolgáltató által megjelölt időpontban, a begyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és
ürítésre alkalmas helyen elhelyezni.
(2) Azokon a területeken, ahol a tárolóedényeket a közszolgáltatónak való átadás végett
közterületre - a forgalom akadályozása, illetve városképi okokból - nem lehet kihelyezni, ott a
tárolóedények kihelyezéséről az ingatlantulajdonos, vagy külön megállapodás alapján, díj
ellenében a közszolgáltató gondoskodik.

14.§
(1) Az ingatlantulajdonos a tárolóedényeket az ingatlan területén belül, illetve zárható tárolóban
köteles elhelyezni úgy, hogy ahhoz illetéktelen személyek és állatok ne férjenek hozzá.
(2) Az ingatlantulajdonos köteles a tárolóedények előkészítő-, tároló helyét tisztán tartani, télen a
hótól megtisztítani. A begyűjtés alkalmával szennyezett közterület tisztításáról a közszolgáltató
köteles gondoskodni.
(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.

A közszolgáltató jogai és kötelezettségei
15.§
(1) A közszolgáltatónak kötelessége biztosítani, hogy a keresletnek megfelelő darabszámú és
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minőségű szabványos tárolóedény álljon az ingatlantulajdonos rendelkezésére. A tárolóedény a
közszolgáltatótól - előzetes megrendelés alapján - megvásárolható vagy bérbe vehető.
(2) A bérbe adott tárolóedények karbantartását, felújítását és szükség szerinti kicserélését külön
írásbeli szerződés alapján a közszolgáltató végzi. Az a szolgáltatás abban az esetben díjmentes,
ha a cserét vagy a javítást a szabványosított tárolóedény rendeltetésszerű használata során
bekövetkezett elhasználódás teszi szükségessé.
(3) A közszolgáltató köteles a tárolóedények kiürítését kíméletesen, az elvárható gondossággal
végezni.
(4) A tárolóedényben okozott károkat a közszolgáltató 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 nem róható fel a közszolgáltatónak, a használhatatlanná vált
tárolóedények javítása, pótlása, illetve cseréje az ingatlantulajdonost terheli.
(5) Az elhasználódott tárolóedény pótlásáról a mindenkori ingatlantulajdonosnak kell
gondoskodnia.
(6) A nagydarabos hulladék (lom), továbbá a naponta szokásosan keletkező háztartási hulladék
mennyiségét meghaladó falomb és kerti hulladék szervezett gyűjtéséről, elszállításáról és
ártalmatlanításáról (lomtalanítás) a közszolgáltató évente legalább két alkalommal
térítésmentesen gondoskodik. A háztartási veszélyes hulladék szervezett gyűjtéséről,
elszállításáról és ártalmatlanításár61. a közszolgáltató térítés ellenében, az ingatlantulajdonossal
kötött megállapodás alapján gondoskodik.
(7) A lomtalanítás időpontjáról, valamint területi felosztásáról a közszolgáltató két héttel
korábban tájékoztatja a települési önkormányzat jegyzőjét, aki erről két napon belül a helyben
szokásos módon értesíti az ingatlantulajdonosokat.
(8) A közszolgáltató a rendelet hatálya alá tartozó ingatlanon keletkezett hulladékot a jelen
rendeletben írt szabályok szerint köteles rendszeresen elszállfüüi]�a kijelölt hulladéklerakó
telepre, illetve annak ártalmatlanításáról más a szakmai környezetvédelmi szabályokat megtartó
módon gondoskodni.

A kÖ7..szolgáltatás díja
16.§
(1) A hulladékszállításba bekapcsolt ingatlantulajdonosok a közszolgáltatásért díjat kötelesek
fizetni.
(2) A igénybevevőt terhelő közszolgáltatás díját a képviselő-testület állapítja meg a települési
hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló
242/2000.(XIl.23.) Kormányrendelet alapján.
(3) Közszolgáltatási díj: az egységnyi díjtétel és az ürítési gyakoriság átlagszámának szorzata.
Egységnyi díjtétel: a választható tárolóedénynek a rendelet 1. sz. mellékletében rögzített egyszeri
ürítésí díja.
em tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a települési szilárd
dékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a közszolgáltató számára a
közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állását
igazolja.

�
�Ha

17.§
(1) A közszolgáltatás díját a közszolgáltató által megküldött számla alapján közvetlenül, vagy a
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közszolgáltató által megbízott díjbeszedő útján - a teljesített közszolgáltatás alapján, számla
ellenében - utólag köteles megfizetni az ingatlantulajdonos.
(2) A közszolgáltató a számlát az ingatlantulajdonosnak negyedévente küldi meg.

18.§
(1) Amennyiben az ingatlan tulajdonosi, használati viszonyaiban változás következik be, úgy az
új tulajdonos, vagy használó a korábbi tulajdonossal egyetemlegesen köteles a változás tényét 15
napon belül írásban bejelenteni a közszolgáltatónak. A változás bejelentésével egyidejűleg az új
tulajdonos és a közszolgáltató között a közszolgáltatási szerződés létrejön.
Ennek a bejelentésnek a megtételéig a közszolgáltatási díjat - a bejelentés hónapjának utolsó
napjáig - a korábbi ingatlantulajdonos, azt követően pedig az új ingatlantulajdonos köteles
megfizetni.
(2) Az ingatlantulajdonos köteles a közszolgáltatási szerződés (1) bekezdésében nem említett
elemeiben bekövetkezett változást a közszolgáltatónak bejelenteni. A szerződésmódosítás a
köz.szolgáltatónál írásban vagy az ügyfélszolgálaton szóban kezdeményezhető. A
szerződésmódosítást írásba kell foglalni. A választható szabványos tárolóedényekre vonatkozó
szerződésmódosítással egyidejűleg az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni a tárolóedény
:-Les.seréléséről.
(3) mennyiben az ingatlantulajdonos nem köt írásbeli közszolgáltatási
· ődést és/ vagy az általa használt tárolóedény típusáról a közszolgáltatónak
egy 1talán nem tesz bejelentést, a közszolgáltatási díj megállapításánál a közszolgáltató
mindaddig jogosult ingatlanonként l db 110 liter térfogatú tárolóedény heti egyszeri ürítési
gyakoriságát vélelmezni, míg az igénybevételre kötelezett írásban a közszolgáltatási szerződést
meg nem köti.

�

I'
�ze

19.§

(1) Az ingatlantulajdonos megtagadhatja a közszolgáltatási díj megfizetését, ha a közszolgáltató
közszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget.
(2) Nem tagadható meg a közszolgáltatás díjának megfizetése az (1) bekezdés szerint, ha a
közszolgáltatót a közszolgáltatás nyújtásában az időjárás vagy más, a Ptk. szerinti elháríthatatlan
ok akadályozta és a közszolgáltató az akadály elhárulását követően a lehető legrövidebb időn
belül pótolta mulasztását. Elháríthatatlan oknak minősül továbbá az is, amikor a közszolgáltató a
tárolóedényt rendszeresített járművével önhibáján kívül nem tudja megközelíteni.

20.§
(1) A közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost terhelő díjhátralék adók módjára
behajtható köztartozás.
(2) A közszolgáltatót megillető díjhátralék magában foglalja a tőkét, a Ptk.301. §-a szerinti
késedelmi kamatot, valamint a felszólítás költségét.
(3) A díjhátralék keletkezését követő 30 napon belül a közszolgáltatónak az ingatlantulajdonost
fel kell szólítani díjfizetési kötelezettsége 15 napon belüli teljesítésére, amely felszólításnak
tartalmaznia kell az (1) bekezdésben foglaltakra történő figyelmeztetést is.
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Közterületen keletkező hulladék gyűjtése és elszállítása
21.§
(1) A közterületen keletkező háztartási és egyéb szilárd hulladék elhelyezéséről az önkormányzat
a közszolgáltatás keretein kívül, külön szerződés alapján gondoskodik.
(2) Az illegális hulladéklerakók felszámolásáról az önkormányzat a közszolgáltatás keretein
kívül gondoskodik.

Szabálysértési rendelkezések
22.§
Szabálysértést követ el és 30.000,-Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki:
a.) háztartási hulladékot felhalmoz vagy közterületre, illetve más ingatlanára a jelen rendeletben
meghatározott feltételektől eltérő módon kihelyez,
b.) a települési szilárd hulladékot nem a jelen rendeletben meghatározott telephelyen helyezi el,
e.) a tárolóedény tisztántartási és fertőtlenítési kötelezettségét elmulasztja,
d.) tárolóedényt rendeltetéstől eltérően használ, nem háztartási hulladékot rak a tartályba,
rothadó, bűzös hulladék elszállításáról és ártalmatlanításáról nem gondoskodik,
e.) tárolóedény mellé - a szolgáltatótól vásárolt, jelzett zsák kivételével hulladékot helyez ki.
f.) aki a háztartásában keletkezett hulladékot - a tüzrendészetre és a tűzgyújtásra vonatkozó
jogszabályok és előírások betartásával, és az e rendelet 10.§ (7)"bekezdésében meghatározott
feltételekkel elégetett száraz kerti hulladék kivételével - elégeti, vagy más, nem engedélyezett
módon semmisíti meg.
g.) aki a helyi hulladékszállítási közszolgáltatást nem veszi igénybe.

A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatáshoz kötődő átmeneti rendelkezések
23.§
(1) A közszolgáltatási szerződést a közszolgáltató köti meg az ingatlantulajdonosokkal. A
közszolgáltatásra vonatkozó szerződési ajánlatot az újonnan keletkező és az e rendelet
hatálybalépésekor meglévő közszolgáltatási jogviszony esetén is a közszolgáltató küldi meg az
ingatlantulajdonosoknak, akiknek azt kitöltve és aláírva 30 napon belül vissza kell küldeniük a
közszolgáltatónak.
(2) A közszolgáltató a nem szabványos, illetve az írásbeli szerződéstől eltérő tárolóedényben
levő hulladék elszállítását jogosult megtagadni.
(3) Az önkormányzat képviselőtestülete azon ingatlantulajdonosok névsorát, akik
jogosultak 70 literes tárolóedényt vásárolni a szolgáltató rendelkezésére bocsátja.

;
(

9

III. FEJEZET
TELEPÜLÉSI FOLYÉKONY HULLADÉKKEZELÉSI
KÖZSZOLGÁLTATÁS
A települési folyékony hulladék elszállítására irányuló közszolgáltatás ellátásának rendje
24.§
(1) E rendeletben meghatározott területen a kötelező települési folyékony hulladék
összegyűjtési, elszállítási és ártalommentes elhelyezési feladatait a közszolgáltatás ellátására
meghirdetett pályázatot elnyerő, e rendelet 2. számú mellékletében megnevezett közszolgáltató
(továbbiakban: üzemeltető) a mellékletben meghatározott ideig kizárólagosan jogosult és köteles
ellátni.
(2) A szolgáltató köteles a szolgáltatást igénybe vevő részére számlát kiállítani.
(3)A települési folyékony hulladék elszállítására és ártalommentes elhelyezésére jelen rendeletben szabályozott módon - az ingatlan tulajdonosa a szolgáltatás kötelező igénybe
vétele útján köteles gondoskodni.
A szolgáltató kötelezettségei
25.§
( 1) Az összegyűjtött szennyvizet e rendelet 2. számú mellékletében meghatározott
üzemeltető által üzemeltetett szennyvíztelepre, az erre a célra kialakított műtárgyba kell a
szolgáltatónak ürítenie.
(2)A szolgáltatót a közszolgáltatásból ki kell zárni, amennyiben a folyékony
hulladékot nem a 25.§ (1) bekezdés szerint kijelölt helyen üríti le. A kizárásról a képviselő
testület dönt.
(3)A szolgáltató a közszolgáltatást minden hét csütörtökén köteles ellátni,
amennyiben a megrendelést legalább a megelőző napon megkapta.

A szolgáltatásra vonatkozó egyéb előírások
26.§
(1) A települési folyékony hulladék gyűjtése és elszállítása az erre a célra
engedélyezett, zárt rendszerű, csepegést és szaghatást kizáró eszközzel végezhető.
(2) A gyűjtésre és szállításra használt eszközökön a szolgáltató azonosító számát,
jelét jól olvasható, nagyobb távolságból is beazonosítható módon, az alapszíntől eltérő színű
felületen fel kell tüntetni. Az azonosító számokat e rendelet 2.számú melléklete tartalmazza.
(3) Amennyiben a települési folyékony hulladék gyűjtése és szállítása közben szennyeződés
keletkezett, a szolgáltatónak a szennyezett területet haladéktalanul meg kell tisztítania és
fertőtlenítenie kell.
(4) A szolgáltató köteles járművei tárolására a közegészségügyi, környezetvédelmi és építési
előírásoknak megfelelő telephelyet biztosítani.
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Az ingatlan tulajdonosának jogai és kötelezettségei
27.§
(l) Az ingatlanon keletkező folyékony hulladék gyűjtésére szolgáló közműpótló berendezés
kialakítását a tulajdonos az ingatlanon belül és az építési hatóság által engedélyezett, külön
jogszabályokban meghatározott módon vízzáró közműpótló berendezésben köteles gyűjteni, oly
módon, hogy az ne idézzen elő talaj-vagy talajvízszennyezést.
(2) A 2.§ szerinti ingatlan tulajdonosa a települési folyékony hulladék elszállítására és
ártalommentes elhelyezésére - a Hgt. 12-13.§-ai, illetve a 20-21.§-ai és a 23.§ b.)pontja alapján e rendeletben meghatározott a közszolgáltatás ellátására feljogosított hulladékkezelő
szolgáltatását köteles igénybe venni.
(3) A tulajdonos a ténylegesen elszállított szennyvíz mennyisége után a szennyvíz-szállító
eszköz mérőberendezése alapján köteles e rendelet szerinti díjat fizetni.
A közszolgáltatási szerződés létrejötte
28.§
(l) A települési folyékony hulladék gyűjtésére, szállítására és ártalmatlanítására a szerződés a
tulajdonos és a szolgáltató között az erre vonatkozó .írásos szerződés megkötését követően
és/vagy a szolgáltatás igénybevételével jön létre.
(2) A Hgt. 21.§ (3) bekezdés b.) pontja, alapján a feljogosított közszolgáltató és a szolgáltatást
igénybe vevő között - az önkormányzat által a Hgt. 22.§-a alapján a kötelezően szervezett
közszolgáltatásra - a Ptk. közüzemi szerződésekre vonatkozó szabályai szerinti (Ptk. 387-388.§)
-szerződéses jogviszony jönlétre.
(3) A települési folyékony hulladék elszállítását, a szolgáltatást igénybe vevőnek kell a
szolgáltatónál vagy az önkormányzatnál megrendelnie.
(4) A szolgáltatást igénybe vevő a folyékony hulladék elszállítására vonatkozó igényét a
közszolgáltatónak személyesen és/vagy telefonon a szolgáltatást megelőző nap 16.00 óráig
jelentheti be.
A közszolgáltatás díja
29.§
(1) A közszolgáltatás d(ját a képviselő-testület határozza meg. A folyékony hulladék gyűjtéséért,
elszállításáért és ártalommentes elhelyezéséért a tulajdonos bruttó 450-,FUm3 díjat köteles
fizetni.
(2) A szolgáltató ármegállapításra vonatkozó kérelmét a megelőző év szeptember 15-ig jelezheti
a Polgármesteri Hivatal felé. A képviselő�testület a szolgáltatás díját évente felülvizsgálhatja.

A települési folyékony hulladék kezelésére vonatkozó rendelkezések
betartásának ellenőrzése és felelősségi szabályok
30.§
(1) A nyílt árokba, természetes vízfolyásba és csapadékelvezető rendszerbe történő illegális
bevezetések ellenőrzéséről a helyi önkormányzat gondoskodik.
(2) Aki tevékenységével vagy mulasztásával a hulladékgazdálkodási jogszabályokban vagy reá
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vonatkozó hatósági határozatban foglalt kötelezettségét megszegi és ezzel a környezetet
veszélyezteti, szennyezi vagy károsítja, vagy tevékenységét a környezetvédelmi előírások
megszegésével folytatja, a más jogszabályokban foglaltak szerinti (büntetőjogi, polgári jogi,
közigazgatási jogi stb.) felelősséggel tartozik.
(3) Szabálysértést követ el és 30.000,-Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki
2.§-ban meghatározott területen folyékony hulladékot nem a jelen rendeletben meghatározott
feltételekkel gyűjti össze és szállíttatja el.

IV. FEJEZET
31.§
(1) Az ingatlan tulajdonosa I használója / kezelője köteles tavasztól őszig az ingatlan utcai
frontján a kerítéstől a közút padkáig a gyomnövények eltávolítását és a fű nyírását
elvégezni.
(2) Az ingatlan tulajdonosa /használója/ köteles téli időszakban az ingatlan előtti járda
szakaszon a síkosság-mentesítést és a hóeltakarítást elvégezni.

32.§
Aki a 31.§-ban meghatározott kötelezettségének nem tesz eleget, szabálysértést követ el és
30.000,-Ft-ig te1jedő pénzbírsággal sújtható.

33.§
Aki a 31.§-ban meghatározott kötelezettségének kora vagy egészségi állapota miatt nem tud
eleget tenni, a Polgármesterhez címezve bejelentheti igényét arra, hogy az Önkormányzat az
említett munkákat ingatlana előtt térítésmentesen végeztesse el.

Átmeneti rendelkezések
34.§
(1) E rendelet hatályba lépésekor érvényes közszolgáltatási szerződéseket továbbra
is érvényesnek kell tekinteni.
(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Abaliget Község
Önkormányzat 19/2002.(XII.28.) számú rendelete.
(3) E rendelet a kihirdetéssel lép hatályba.

Barítz István sk.
Polgármester

Dr.Heínerné Dr:Kecskés Aranka
Jegyző
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A rendelet kihirdetve: 2004. 06. 21.

Dr.Heinerné Dr.Kecskés Aranka
Jegyző
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1. számú melléklet a 11/2004. (Vl.21.) Önkormányzati rendelethez

FELSOROLÁS A VÁLASZTHATÓ SZABVÁNYOS TÁROLÓ EDÉNYEKRÖL

1.) A 110 literes edény használata kötelező - kivéve a 2.) pontban meghatározott, az
ingatlantulajdonosokra vonatkozó feltételek fennállása esetén.
2.) 70 literes edényt vásárolhatnak azon szociálisan rászoruló ingatlantulajdonosok,
akiknek névsorát a képviselőtestület a tárgyév január 31. napjáig a szolgáltató
rendelkezésére bocsátja.
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2.sz. melléklet a 11/2004.(Vl.21.) Önkormányzati Rendelethez

Abaliget Község közigazgatási területén a keletkezett települési folyékony hulladék
összegyűjtését és elszállítását a rendelet hatályba lépésekor érvényes szerződés alapján
2007.12.31-ig
Deák Zsolt, szennyvíztisztító kisiparos végzi.
Székhelye: 7631 Kaposszekcső, Napsugár u.16.
Azonosító száma: EV 838677
A szennyvizet a 042/5 Hrsz.-ú, Kovácsszénája Külterület címen fekvő, Abaliget Község
tulajdonában álló szennyvíztározóba üríti.

