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Drivap al l(onya l(iizsd g On l<orminyzat I(6pvisel6-testii let6n el<

9 12004. ( IX. 15. ) szimri rendelete

a telepiil6si szilhrd hullad6h elszillftisir6t

DrAvapalkonya I(6zs69 I(6pviselo-testtilete a helyi cinkorurAnyzatolcr'61 sz6l6 m6dositott 1990.
evi LXV, torv6ny 16, $ (l) belcezdes6ben 6s a hullad6kgazd6lkod6sr6l sz6l6 2000. dvi XLIIL
tdlveny 23. $-6ban l<apott i'elhatalrnazis alapjht't a telepiil6si szil6rd hulladdk sziilititsitrol az
al6bbi rendeletet allcotia.

1.S

(l) A rendelet celja Dr6vapalkonya kcizsdg l<lzigazgatAsi teriilet6n a lcriztisztas6g ftnntartesa.
(2) A rendelet hat6lya a l<dzs6g l<dzigazgat6si teriilet6n 6lland6 vagy ideiglenes jelleggel

talt6zl<od6, illetve tev6kenysdget folytat6 mag6rrszemdlyelcle, jogi szemdlyekre, valamint
jogi szemelyiseggel ttem retrdellcezo egyeb szervezetelcre egyar6nt kiterjed.

(3) A telepi.iles eg6sz tertilet6n a telepi.il6si szil6rd hullad6k elszdllft6s6r6| az Onkormdnyzat
gondoslcodik.

2.$

(l) Az Otrkorurinyzatl<ozigazgatdsi tertilet6n telepi.il6si hullad6k risszegyujt6se, elszillit6sa es

6rtalommentes elhelyezese az Onlcormtnyzat illtal szervezett - Szigetvir, Szabads6g utca
14. sz6m alatti szilchellyel lendelkezo DDMHG Duna-Driva rnenti Hullad6kgazd6lkod6si
Kft. 6ltal vdgzett - kciztisztas6gi l<rizszolg6ltatis irtj6n tcirt6nil<. Az dsszegyiijtcitt szil6rd
hullad€l< elhelyezese a Sellyei szemdttelepen trirtenik.

(2) A szolg6ltat6 a htntaftisi hullad6k elszillftis6t az Onkonnilnyzattal kritcitt szerzodis
szerirrti gyakoris6ggal * k6thetente, minden csiitcjrtcjkcjrt - zhrtreudszenj kuk6saut6val
vegzi,

(3) Lomtalanit6sra 6vi egy all<alommal lceriil sor a Polg6rmesteri Hivatal 6s a szolg6ltat6st
vegzo szelv kcjzdtt egyeztetett idopontban, arnelylol a lakossAgot elozetesen t6j6l<oztatni
kell.

(4) A szolg6ltat6 6s az ingatlan haszn6l6ja, illetve tulajdonosa kcjzritt a l<cizszolgiilati
szerz6dds r6utal6 magatartisival (a szolgAltat6s igdnybev6tel6vel) jcin l6tre. A szolg6ltat6
az ingatlau tulajdonosival szemben a teljesit6st csak jogszabilyban, illetve a jelen
rertdeletben megltatirozott esetekben sztineteltetheti, illet6leg korldtozhatja.
A szol96rltat6 a t'endszeres szemdtsz6llitdsba bevont valamennyi ingatlantulajdonos
tel<intet6ben rendszeres kcjteles teljesiteni.

(5) Ha a teljesit6s a szolg6ltat6 hib6jeb6l marad €1, l<dteles a szemetet a krivetkezo
munlcananon elszil I itani.
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(l) Az ingatlart hasznil6ja, illetve tulajdonosa a hullad6l<ot kdteles b6rmilyen eddnyben, vagy
nregl'elelo teherbfr6sir tntianyagzsdlcban az ingatlan el6tt elhelyezni oly m6don, l'togy az
elsz6llfthat6 legyen,
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(2) Minden sz6llit6s alkalrn6val maxim6lisau I db 110 liteles szabvAnymdret(r lcuk6nak
nregfelel6 fedhet6 gyirjt6eddny 6s2 db m(ranyagzsdk helyezhet6 el azingatlan elott. A
gyiijt6edenyek, illetve a mtianyag zs6lcok iiritdse a szolgdltat6st vegzo {eladata.

(3) A keletkez6 szerndt rneruryiseg6nelc megfelelo sz6rnti fedhet6 szemetgy(rjt6 edeny es
rniianyag zs6k beszerzlse, p6tl6sa, javit6sa, tisztAntart6sa, fbrt6tlenitdse a tulajdonos,
illetve haszn616 kotelessege.

(4) Szenretet felhalmozni nem szabad, azt a megadott szentltsziilitdsi napon elszAllitris
cdlj6b6l a szolg6ltatistvegzo szerv rendelkezisere kell bocs6tani.

(5) A szenretgyi'rjt6 ed6nybe nem szabad rndrgezl, robban6, foly6kony vagy egydb olyan
anyagokat elhelyezui, amely veszllyezteti a szolg6ltathst vegz6 dolgoz6k testi epsdget es
eg6szseg6t v agy a sz6llf t6j Armiiben ron g6l6d 6st o kozhat.

(6) Ha a szolgAltat6st vdgz6 szerv dolgozojaazt 6szleli, hogy gyt'rjt6edenybe vagy mrianyag
zsAkba olyan t6rgyakat helyeztek el, amely nem minosi.il sz6llithat6 szentdtnek, valamint
Ita a nyesedek 6tmerdje a 2 cm-t, kcitegeldse a70x40 cm-t meghaladja, annak sz6llft6s6t
megtagadhatja.

(7) A szolgiltatiist vegz6 dolgoz6knak a gyiijt6ed6uyek meglongAl6sa ndlkiil lcell a
szemetszAlIitdssal kapcsoIatos feladatokat eII6tni.

4.$

(l) A szerndtszdllit6si szolg6ltatAs6rt a szolgilltat6si dijat Drdvapalkonya l(rizseg
0nkonn6n yzata fizeti.

(2) A szolgilltaths ell6t6s6drt a szolg6ltat6t megilletti dijat a l(dpvisel6-testtilet 6llapitja neg, a
szol gilltatitst v6 9z6 v6l I alko z6 v al tort6nt e gyeztetdst lcci veto en.

(3) A szolgiltatisi dij rnirtike 20a4.6vben brutr6 24.267,-Ft + t2%o AFA / h6.
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(l) Az egyib - llem hiztartdsi szemdt - <isszegyiijt6sdr6l es saj6t kciltsdgen tcirteno
elszdllit6s6r6l annak lcell gondoskodui, akin6l az keletkezett.

(2) A szolgilltatdsi szerz6d6sben meghatitozottjogi szemdlyekkel, jogi szemelyiseggel nem
lendelkez6 szervezetelckel az egyeb - llenl h6ztart6si - szem6t elsz6llft6s6ra a szolgdltat6st
vegzo szerv kiilcin megdllapoddst kcithet. Aki a szolg6ltat6st vegzovel szelzoddst nern lcot,
affa az Onkorm6nyzattal kotcitt meg6llapocl6s az irdnyacl6.

(3) Az egy6b - nem h6ztart6si * szemdt gyirjtdsere szolg6l6 tartdlyok beszerzdse, javitiisa,
p6tl6sa, elhelyezdse, tiszt6ntartAsa es fertotlenit6se azt terheli, alcinel a szerndt keletkezik.

(4) A vegyes (r6szben lak6s, r6szben egyeb) c6lra szolg6l6 dpi.iletekben lceletkezett egydb -
nem lt6ztartdsi - szerndt gyt'rjtdsdre szolgAl6 gy6jt6ed6nyelcet, rntianyag zs6kokat 6ltal6ban
a tulajdonos, ltaszndl6 6ltal biztositott helyen, ahiztaftilsi szern6tgyirjt6 tart6lyoklcal egyi.itt
kell elhelyezni.

(5) Akinel rothad6 vagy btizos szem6t, hullad6k keletkezik, annak elszillit6s6r6l ds
megsemmisitesdr6I haladdlctalanul gondoskodni kell.
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Aki a 3. $ (3) - (5) 6s az 5. $ (3) 6s (5) bekezd6sben meghat6rozott magatartAsi szabiilyokat,
kcitelezetts6gelcet 6s tilalrnakat rnegszegi, szab6lys6rl6st krivet el 6s 30.000,-firintig terjedo
p6nzbirs6ggal sirj that6.



Zi16 rendelhez6selc:

A rendelet kihirdetdse rtapjdn lep hatdlyba, lcihirdetdsdrol a kcirjegyz6 gondoskodik.

Drivapalkonya, 2004. szeptember 14.

Knti Zoltin
polgdmrester

A rendelet l<ihirdetve:2004, szeptember 15.

Dr. Zsolt Tamis
kiirjegyz6

Dr. Zsolt Tamds
krirjegyz6


