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7i2003.(V[.08.) szrimf lcndctete
cgysdges szcrkczctbe foglalva n 13/2004.(XI.16.) sz. rendelcttel.

a tclcpiil6si szil:ird hulladdkra vonatl<oz6 hclyi hiizszolgriltatds16l

Drivaivdnyi kdzsdg Onkormilnyzat l(ipviselo-testtilete a telepiilds tisztas6gdlak biztositdsa is
a telepi.ilesi szil6rd hulladekkal dsszefiiggo kotelezo helyi kdzszolg6ftat6s szabiiyozirsa
6r'dekdben, az egyes helyi lcdzszolgiiltatisok kdtelez6 igenybeveteler6l sz6l6 1995. dvi XLII.
tv. 2. $.-a alapjrin, illetve a hulladikgazdrilkoddsr6l szol6 2000. evi XLIIL tv, 23. Q.-ban
kapott fellratalmazris alapjiin, figyelemmel ezen tdrvdnyelcben, valamirft a242/2000.(XiI.23.)
I(onn. r'endeletben foglaltakra a kdvetkezo lendeletet alkotja.

A Rcndclct cdlja

A Rerrdelet cdlja, hogy Drdvaiviinyi kdzseg kdzigazgatisi teri.iletdn a koztisztas6got
fenntaftsa, a teleptilisi szil6ld hulladik osszegyrijtdsdre ds elszdllitiisdra vonatkoz6
lcdzszolg6ltatilst, annalc kotelez6 igdnybevdtelit biztosftsa 6s szab6,lyozza az ezekkel
lcapcsolatos feladatokat, jogokat 6s kdtelezettsdgeket, tovdbbri tilalmakat.

Altal6 nos rcndcllcczdscl<

1. $.

A Rendelet (tovdbbiakban: ,,R") hatdlya Driivaivdnyi l<dzsdg k1zigazgatisi tertiletdre
teried ki: (a R teltileti hatdlya),
A R lratilya az ingatlan tulajdonosiira, birtokosdra, vagy haszn ii6jara(a tov6bbiakban:
tulajdonos), tovilbbd a hulladik dsszegyrijtisele, elszillitilsdr.a ds elhelvezesere
irilrryul6 kdzszolgiitatdst elklt6 (a tovebbiakban: lcdzszolgriltat6) szervezetre ierjed ki
(a R. szem6lyi hatdlya).

A tcleptil6si szil6rd hullad6hra vonatr<oz6 hiizszolgdltat6s

2. $.

A telepiilds szil6Ld hulladdkkal kapcsolatos lcomplex helyi kdzszolg6ltatds: a teleptil6si
sziklrd hulladdk rendszeres gyrijtesile, elszdllitris6ra, drtalomlrentes elhelvezesere
ildnyul6 krizszol giiltat6s,
A l(6pvi selo-testiil et fel adata lctildnosen :

a.) a lcomplex helyi kdzszolgriltatds kdrebe tartoz6 telepiilisi szil6rd hulladdk
rendszeres 6sszegyrijtdsinek, elsz6llitrisdnak is dltalpratlanitiis6pak rnegszervezise,

b.) a teleptilesi szil6rd hulladdkkal kapcsolatos komplex helyi kdzszolgdlLtris dij6nak
(kcizszo l griltat6si szemdtd ij ) megiil l apitrisa.

A I(6pvisel6-testiilet a teleptilesi szikird hulladdkkal kapcsolatos feladatai'ak
nregval6sitiisa sordn a hulladekok hasznosit6sinak, rijrafeihaszniiliis6'ak ds az
iirtahnatlanitand6 hulladik mennyisdgdnek csokkentise drdelcebe' t6rnogada a
szel elctiv hul I adik gytij tds sz6les k6r.ri elterj esztesit.
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A kiizszolgr{ltatris clldtisfnak rcndjc 6s m6dja

3. $.

A l(dpviselo-testtilet a szil6r'd hulladilckal kapcsolatos kozszolgdltatiis elldtds6val a
Duna-Drdva Menti I-lulladdkgazd6lkodrlsi l(ft., Szigetv6r (tovdbbiakban: szolgdltat6)
bizzaneg.
A kdzszolgdltatris ell6tdsa rendj6nelc 6ltal6nos szabrilyaikdnt a kdvetkez6ket lcell
6rvdnyesiteni:
a.) A telepi.ildsi szilArd hulladik gytijtdse, t6rol6sa sor6n olyan gondoss6ggal lcell

eljilni, hogy a hulladek sem az ingatlanon, sem a kdztertiletell, seln a szrlllito
janniibe val6 i.iriteskor ne sz6r'odjon sz6t, ne potozzon, 6s egyeb m6don
kornyezetterhelest ne idezzen elo.

b.) A telepi.ildsi szilird hulladdk gyiijtdse a keletkez6 hulladdkrnennyiseg is a gyrijtes
gyakoris6ga alapjdn, szabvdnyos 110 I rirtartaln'rir fedeles hulladelcgyiijt6 edenyben
tort6nhet. Tdbblethullad6k eseten kizdr'6lag a kdzszolg6ltat6t6l v6sdrolt, matlicds
jelzdssel ellitott nr[ianyagzsiikban helyezhet6 el a hulladdk.

A nagyobb miretti berendezdsi t6r'gy (lom) szervezett 6sszegyujtisdrol is
elszdll(tds6rol (lonrtalanft6s) ivente egy allcalommal a szolg6ltat6 tdritdsmentesen
gondoskodik.
A lorntalan(t6s id6pontjdrol, valamint tertileti felosztds6r'61 a szolgdltat6 3 hettel az
akci6 elott az cinkormAnyzat irtjdn irles(ti a lalcossdgot.

A szolgr{ltat6 fcladatai

4. $.

A szolgiltat6 a rendelet hatdlya al6 tafloz6 ingatlanon keletkezett telepi.ilesi sziliird
hulladikot koteles rendszeresen elszdllitani a lcijelolt sellyei hulladdklelalc6 telepre,
illetve annak dr'talmatlanftasAr6l m6.s, a szalcmai is lcornyezetvidelmi szabiilyolcat
megtalt6 m6don gondoskodni.
A szolgrlltat6 kdteles a tdrolo edenyek kii.ir(tesit szakszertien, az elvalhat6
gondossriggal elvigezni.
A tdrol6edinyberr okozott kiilokat a szolgiiltat6 tdr(tdsmentesen kdteles kijavitani,
anrennyiben a meghibisodAs nek felr6hato okbol kovetkezik be. A szolgdltat6rnl< az

ebb6l ered6 kalbantartdsi munkdk, valamint a javitds idotaltamdla m6sik szemetgyirjto
edenyt kell biztositania. Amennyiben a meghibiisod6s nem lohat6 fbl a szolg6ltat6nak,
a haszn6lhatatlannd vrilt tdrol6edenyek jav(tisa, p6tldsa, illetve cserdje a hasznil6t
telheli.
A szolgiltat6 a rendelet hat6lya al6 nem tartoz6 hulladdk elsz6llitisdt megtagadhatja.
A komplex helyi kozszolgiltat6s kor'6ben a szolg6ltat6 ds a tulajdonos krjzdtti
j o gviszonyt a kozszo I g6ltatis i g6nybeviteldnek t6nye hozza letr e.

Az (5) bekezdisben meghat6rozott jogviszony kezd6 id6pontja az a nap, amelyen a

szolgdltat6 a kornplex helyi kdzszolg6ltatris teljesitesinek rnegkezdiser'6l es lenyeges

feltdteleir'6l a tulajdonost friisban drlesitette, illetve felhfvrls l<lzzetetele utj6n

tiij6lcoztatta.
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(8)

A szolg6ltat6 a lcOzszolgdltatdssal tisszefiigg6 tevdkenysdg6t rnindenkor a vonatlcoz6
jogszabdlyi el6ir6sokban foglalt mtiszaki, lcdzegdszsigugyi ds egyeb feltdteleknek
n'regfelel6en kOteles ellftni,
A kdzszolg6ltatds dijdnak megdllapftdsdhoz koltsigelernzdst k6szft 6s azt minden 6v
novenrber 15.-ig az dnlcormdnyzatn|l el6terjeszti. I(dteles a tevdlcenysegerol a
I(6pvisel6-testi.iletnek dvente besz6molni.

Az ig6nybcvcv6 l<iitelcss6gci

s. $.

A tulajdonos kdteles a hdztartds6ban keletkezett hulladilcot az e c€ba alkalmas
szabvdny t6roloeddnyben, vagy matric6s mtianyagzsdlcban 6sszegyrijteli, a
t6rol6eddnyt a szolgdltat6 eltal rnegdllapitott napon, az ingatlan eld elhelyeini olyap
nr6don, hogy az a kdzfti is gyalogos forgalmat ne akaddlyozza, valarniit a szemdt
elsz6llft6sdt kovet6en a tdrol6eddnyt a kcizteri.iletr6l haladdktalanul elszdllftani.
A tulajdonos lcdteles a szolgdltatdst igenybe venni, ezen trilmen6en a szemet
elsz6llitdsdr6l ds a kijel6lt szerndtlelepen torldn6 elhelyez6sdr6l saj6t maga is
gondoskodlrat. Ez esetben a hulladdlc elhelyezesdnek dija 2003. ivbel 2.286,- ltt.t-
AFA/r3, I m3-ig dijmentes.
A szemdtgytijto eddnyek tisztdntartfs6r6l a tulajdonos koteles gondoskodli.

A szolgriltat{sra vonathozd szcrz6d6s

6. $.

Az tjnkormdrryzat a szolg6ltat6val szerz6ddst kot a hulladdksz6ll(tdsra. A szerz6ddsnek
a Polg6ri tdrv6nylcdnyvben szab6lyozott feltiteleken ds felek k6lcstjn6s tajekoztat6si
lcdtelezettsdgdn tirl tartalmaaria kell:
a.) a szolgdltatAs tartalmit, a szolg6ltat6ssal elldtotl tertilet hatArait,
b.) a szolgiltat6 szolgdltatdsi k<itelezettsdgeit,
c.) az onkormdnyzatnal< a szolg6ltat6s megszervezisdvel ds fenntartfsdval kapcsolatos

lcdtelezettsdgeit,
a szolgdltat6s dij6t, a dij rnegdllapit6s6hoz szi.iksdges k6ltsdgelemzdst,
a dij beszed6senek m6dj6t, az ezzel kapcsolatos adatszolg6ltatdsi lcotelezettsdget,
a dijhdtraldk esetdn a szolg6ltat6t rnegillet6 jogokat, illetve az onkorm^rytut
feladatait.

A szolgdltat6nak az dnkormhnyzattal kdtott szerz6ddsiben nreg kell jelolni a teljesitds
helydt, idejit, m6djdt, a fizetend6 d(jat, fenntaftva a szolgdltat6nalc - az dnkounanyzal
d(jmegillap(t6 rendelete szerinti rndrtdknek megfelel6 - rn6dosft6sra val6 jogAt.
A nem lakds cdljdra szolgdl6 helyisdg, koztilet, intdzminy esetiben a-szolg6ltat6 a
szernitszdllf tdst ktilon meg6llapodfs alapj 6n vegzi.

A kiizszolgriltatds dija

7. $.

A szemitsz6llitdsi szolgdltatAsert az igdnybevev6k szolgdltat6si dij fizetdsdre
kdteleselc, nrelynek megfizetiset az onkormdnyzat kdtelesek. Magi'sze'rdlyek
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tulajdonriban 6116 lakiisok esetdben a tulajdonos mentes a dij fizetise al6l, mentes
tovibbd a magdnszemdly tulajdoniban l6v6 lak6s bdrl6je.
A dij fizet6sdt az d,nkormdnyzat 2003. dvben a lakossigt6l 6tv6llalja, 6s a
szolgdltat6val kdtdtt szerz6dds alapjrin a szolgdltato eltal megktilddtt szdmla alapj6n
frzeti a kdzszolg6ltat6s dij6t.

a 19/2004.(XI.l6.) sz.,rgndelettel mddositva
@ A. szolgtiltatdsi dij mdrtdke 2005. janudr 1-t6l magdnszemdlyek esetdn: 125 Ft +

AFA/iiritds.

(3) A szolgtiltatdsi dfj mdrtdke 2005. jonudr l-t6l a nent lakds cd$dra szolgdli helyisdg,
kdziilet, itttdzmd ny es etd n:

70 lileres eddny:
90 literes eddny:

ll0literes eddny:
240 literes eddny:
770 literes eddny:

lI00 literes eddny:
3 m'-es kontdner:
5 nt3-es kotttdner:

142,- Ft + iFA/iirttds/eddny
Igg,- Ft + AFA/iirftds/eddny
238,- Ft + AFA/tirftds/eldny
490,- Ft + AFA/iirftds/eddny

L985,- I7t + AFA/iiritds/eddny
2.350,- n + AFA/iiritds/eddny
6.100,- n + AFA/iirftds/eddny
9.270,- n + AFA/iiritds/eddny

(4) A szolgdltatdsi dij mdrtdlrc 2005. janudr l-til a matrtcds nttlanyagzsdk elszdllitisa ds

elhelyezdse esetdn; 294,- Ft -tiFA/db."

8. $.

Amennyiben az ingatlan tulajdonosi, vagy haszndlati viszonyaiban vdltozds kdvetkezik
be, irgy az tj tulajdonos, vagy haszndl6 a koldbbi tulajdonossal egyeternlegesen
kdteles a v6ltoz6s tdnyit 15 napon beltil irdsban bejelenteni a szolgAltat6nak. A
v6ltoz6s bejelentds6vel egyidejileg az fj tulajdonos, illetve hasznilo ds a szoliiltato
kdzdtt a kdzszol giltatdsi szerzddis litrej 6n.
Ennek a bejelentdsnek a megtdteldig a kOzszolgiltat6si dijat a kordbbi tulajdonosnak
kell rnegfizetni.

e. $.

A tulajdonos megtagadhatja a dij rnegfizetisdt abban az esetben, ha a szolgdltat6
kdzszolg6ltatisi kdtelezettsdgdnek nem tesz eleget.
Nenr tagadhat6 meg a dij {izetdse az (1) bekezdes szerint, ha a szolg6ltatot a

kdzszolg6ltatds nyirjtdsdban az iddjaris vagy mis elhirithatatlan olc akaddlyozta 6s a
szolgiltat6 az alcadiiy elhdruliisiit kdvet6en a lehet6s legrdvidebb id6n beli.il potolta a
mulaszt6sdt,

10.$.

A tulajdonost, illetve haszn6l6t a szolg6ltat6 vagy megbizottja a kdsedelembe esdst6l

szirnitott 30 napon beli.il irdsban sz6litia fel dijfizetdsi kdtelezetts6genek teljesftisdre.
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Zir6 6s vcgycs rcndelkcz6sek

11.$.

(l ) A rendeletben fbglaltak betartds6t a Polgilrrnesteli I-livatal Epft6si is
V6rostizemeltetdsi Osztilya ellen6r.zi.

(2) A jelen rendeletben foglaltak rnegszegdse ,,lcdtelez6 szemdtsz6llitds igdnybeveteldnek
elmulasztdsa" szabdlysdrlisnek min6stil, arnely 10.000,- Ft-ig ter.fed6 pinzbirsaggal
sirjthato,

(3) A szabdlysdrtdsi eljdrds lefolytatisa a sellyei Polgiirrnesteri I-livatal hat6sk6rdbe
tarlozik.

(4) Jelen rendelet kihirdetdse napjdn ldp dletbe, ezzel egyidejiileg a 912002.(XII.17.)
szimir rendelet hatrilydt veszti.

Drdvaivilnyi, 2003. jirlius 08.

Fdbifn Kdroly sl<. Dr. Fcl<ete Zsolt sl<.polgirmester a\egyz6

A rendelet kihirdetve:
Dr'6vaiv6nyi, 2003. jrilius 08.

Dr. Felccte Zsolt sh.
l. tt

alJegyzo

Egysiges szerkezetbe foglalva:
Dr'6vaiviinyi, 2005. februdr 3.

Fribidn lQiroly
polg6rrnester

Dr. Felcete Zsolt
aljegyz6


