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9/2004. (IV. 19.) szfmri rendelete
a teleptil6si szil6rd hullad6kra vonatkoz6 helyi k0zszolgriltatr{sr6l

Esvs6ses szerkezetben a 1612004. (XII. 9.) sz6mri dnkorm6nyzati rendelettel

Drhvaszthra kdzsdg Onkorm6nyzat Kdpviselo-testiilete a telepi.il6s tisztas6g6nak biztositisa ds
a telepiildsi szillrd hulladdkkal osszefiiggo k<itelez<l helyi kozszolgiltatSs szab6lyozhsa
drdekdben, az egyes helyi kozszolg6ltat6sok krjtelez5 igdnybev6teldrol sz6l6 1995. dvi XLII.
tv. 2. $.-a alapj6n, illetve a hulladdkgazd|lkodhsr6l sz5l6 2000. 6vi XLIII. tv. 23. g.-ban
kapott felhatalmaz6s alapj6n, figyelemmel ezen tdrvdnyekben, valamint a 24212000.(XII.23.)
Korm. rendeletben foglaltakra a k<ivetkez6 rendeletet alkotja.

A Rendelet c6lja

A Rendelet c6lja, hogy Drivaszthra kdzsdg kozigazgat6si teriiletdn a koztisztas6got fenntartsa,
a telepiildsi szil6rd hullad6k dsszegyrijt6sdre 6s elsz|llitdshra vonatkoz6 ki)zszolg6ltat6st,
annak k<itelezo ig6nybevdtel6t biztositsa ds szab|lyozza az ezelrkel kapcsolatos feladatokat,
jogokat 6s k<itelezettsdgeket, tov6bb6 tilalmakat.

Altalinos rendelkez6sek
1. $.

(l) A Rendelet (tov6bbiakban: ,,R") hat6lya Drfryaszt6ra kdzs6g kdzigazgatrisi teriiletdre
terjed ki: (a R teriileti hat6lya).

(2) A R hat6lya az ingatlan tulajdonosira, birtokos 6ra, vagy hasznill6jira (a tov6bbiakban:
tulajdonos), tov6bb6 a hulladdk 6sszegyrijtdsdre, elsz6llit6s6ra ds elhelyezdsdre
irdnyul6 kdzszolg6ltat6st ell6t6 (a tovdbbiakban: k<izszolg6ltat6) szervezetre terjed ki
(a R. szem6lyi hat6lya).

(3) A rendelet alkalmazds6ban teleptildsi szil6rdhulladdk az ingatlanon keletkezo
hiztarthsi 6s egydb szllfird halmazilllapotu visszamaradt anyag, a veszdlyes hulladdk, a
radioaktiv hulladdk ds az dpitdsi t<irmeldk kivdteldvel.

A telepiil6si szil[rd hullad6kra vonatkoz6 kiizszolgfltatis
2. $.(l) A telepiil6s szillrd hulladdkkal kapcsolatos komplex helyi k<izszolg6ltat6s: a teleptildsi

szilArd hulladdk rendszeres gyrijt6sdre, elsz6llit6sira, 6rtalommentes elhelyeidsdre
ir6nyul6 kdzszolg6ltat6s.

(2) AK6pviselo-testi.iletfeladatakiilondsen:
a.) a komplex helyi kozszolg6ltat6s kor6be tartoz6 telepi.ildsi szildrd hullad6k

rendszeres dsszegyiijt6sdnek, elsz6llitrisrlnak ds 6rtalmatlanit6s6nak megszervez6se,
b.) a teleptil6si szil6rd hulladdkkal kapcsolatos komplex helyi kctzszolg6ltatas dij6nak

(kOzszolg6ltatrlsi szem6tdij) meg6llapitrlsa.
(3) A Kdpvisel6-testtilet a telepiildsi szil6rd hullad6kkal kapcsolatos feladatainak

megval6sit6sa sor6n a hulladdkok hasznosit6sinak, rijrafelhaszn6lisdnak ds az
iirtalmatlanitand6 hullad6k mennyisdgdnek csokkentdse drdek6ben t6mogada a
sze lektiv hulladdkgytij td s szd les krini elterj esztdsdt.
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A kiizszolgriltatrfs ellitfsinak rendje 6s m6dja
3. $.

(l) A Kdpvisel6-testiilet a szil6rd hullad6kkal kapcsolatos kdzszolg6ltat6s e1l6t6s6val
2003. janu6r l-t(tl2009. december 3l-ig a Duna-Dr6va Menti Hullad6kgazd6lkodisi
Kft ., S zigetv6r (tov6bbiakb an : szol g6ltat6) bizza meg.

(2) A kdzszolgilltatils ell6t6sa rendjdnek 6ltal6nos szabillyaikdnt a krivetkez6ket kell
6rv6nyesiteni:
a') A teleptil6si szil6rd hulladdk gyiijtdse, t6rol6sa sor6n olyan gondossdggal kell

elj6mi, hogy a hulladdk sem az ingatlanon, sem a kcizteriileten, sem a sz6llit6
j6rmtibe val6 iiritdskor ne sz6r6djon szet, ne porozzon, 6s egy6b m6don
k<irnyezetterhel6st ne idlzzen elo.

b.) A teleptildsi szilird hulladdk gyrijt6se a keletkez6 hullad6kmennyis6g ds a gytijt6s
gyakoris6ga alapj6n, szabv6nyos 110 I tirtartalmri fedeles hulladdkgyujt6 eddny|en
tcirtdnhet. Tdbblethullad6k esetdn kiz6r6lag a kozszolg6ltat6t6l v6sirolt, matric6s
jelz6ssel ell6tott mrianyagzs6kban helyezhet6 el a hullad6k.

(3) A nagyobb mdretti berendez6si thrgy (lom) szewezett osszegyfjtds6rdl ds
elsz6Ilit6s{tr6l (lomtalanit6s) dvente egy alkalommal a szolg6ltat6 t6rit6smentesen
gondoskodik.

(4) A lomtalanit6s id5pontjhr6l, valamint teriileti felosztiis6r6l a szolg6ltat6 3 hettel az
akci6 elott az dnkorm|nyzatritj6n 6rtesiti a lakossdgot.

A szolgdltat6 feladatai
4. $.

(l) A szolgriltat6 a rendelet hat6lya al6 tartoz6 ingatlanon keletkezett teleptildsi szil6rd
hullad6kot koteles rendszeresen elszilllitani a kijelcilt sellyei hullad6klirak6 telepre,
illetve annak 6rtalmatlanit6s6r6l m6s, a szakmai ds krirnyezetvddelmi szab6lyokat
megtart6 m6don gondoskodni.

(2) A szolgilltato k0teles a tilrol6 eddnyek kitirit6s6t szakszeriien, az elvrlrhat6
gondoss6ggal elv6gezni.

(3) A t6rol6ed6nyben okozott k6rokat a szolg6ltat6 t6rit6smentesen kdteles kijavitani,
amennyiben a meghib6sod6s nek felr6hat6 okb6l kdvetkezik be. A szolg1ltai1nak az
ebbtil eredo karbantart6si munk6h valamint a javit6s idotartamhra m6sik szem6tgyrijto
eddnyt kell biztositania. Amennyiben a meghib6sod6s nem r6hat6 fel a szolg6ttJ6nah
a hasznillhatatlannh v6lt t6rol6ed6nyek javit6sa, p6tl6sa, illetve cser6je i haszn6l6t
terheli.

\q A szolg6ltat6 a rendelethatillya al6 nem tartoz6 hullad6k elsz6llit6s6t megtagadhatja.(5) A komplex helyi kdzszolgilltat6s kdr6ben a szolg6ltat6 6s a tulajaono, krtzrttti
j ogviszonyt a k6zszorg6ltat6s igdnybev6teldnek t6nye hozza l6tre.(6) Az (5) bekezddsben meghat6rozottjogviszony kezd6 id6pontja az a nap, amelyen a
szolgfltato a komplex helyi kdzszolg6ltatrls teljesitdsdnek^melkezdds6r<ji 6s l6nyeges
feltdteleinil a tulajdonost ir6sban drtesitetti, illetve felhivas k6zz6tetele ritian
t6jekoztatta.

(7) A szolg6ltat6 a kdzszolg6ltat6ssal <isszefiigg6 tev6kenys6g6t mindenkor a vonatkoz6jogszabfllyi el5ir6sokban foglalt mtiszaki, krizegdszs6gtigyi 6s egy6b feltdteleknek
megfelel6en krjteles ell6tni.

(8) A kdzszolg|ltatds dij6nak megrlllapit6sihoz kriltsdgelemz6st keszit 6s azt minden 6vnovember 15.-ig az 6nkorm6nyzatn6l el6terjeszii. Krjteles a tev6kenysdg6r6l a
K6pviselo-testiiletnek 6vente besz6molni.



(l)

Az ig6nybevev6 kiiteless6gei
s. $.

A tulajdonos koteles a hintartils6ban keletkezett hulladdkot az e c6ha alkalmas

szabvrlny t6rol6ed6nyben, vagy matric6s mtianyagzs6kban osszegytijteni, a

tdrol6eddnyt a szolg6ltat6 6ltal meg6llapitott napon, az ingatlan el6 elhelyezni olyan

m6don, bogy az a kdzuti 6s gyalogos forgalmat ne akad6lyozza, valamint a szem6t

elszilllitishtkdvet6en a t6rol6eddnyt a kdztertiletr6l halad6ktalanul elsz6llitani.
A tulajdonos kriteles a szolgilltat6st igdnybe venni, ezen tulmen6en a szemdt

elsz6llit6s6r6l 6s a kijel6lt szem6ttelepen tortdn5 elhelyez6s6r6l saj6t maga is

gondoskodhat. Ez esetben a hullad6k elhelyez6sdnek dija 2004.jirnius l-till2.286- Ft
+ AFA/m3, 1 m3-ig dijmentes.
A szem6tgytijt6 ed6nyek tiszt6ntart6s6r6l a tulajdonos kdteles gondoskodni.

A szolgiltatisra vonatkoz6 szerz6d6s
6. $.

Az onkormhnyzat a szolgiitat6val szerz6d6st kdt a hullad6kszilllithsra. A szerz6d6snek

a Polg6ri torvdnykrinyvben szabillyozott felt6teleken 6s felek kdlcsdnos thjekoztathsi

kritelezetts 6 g6n tul tartalmazni a kell :

a.) a szolg6ltat6s tartalmft, a szolg|ltat6ssal ell6tott tertilet hathrart,

b. ) a szol g61tat6 szolgilltatilsi kdtelezetts6 geit,

c.) az<inkorm6nyzatnaka szolgdltat6s megszervezds6vel 6s fenntart6s6val kapcsolatos

k<itelezetts6geit,
d.) a szolgiltat6s dijht, adij megillapithsilhoz sziiks6ges k6lts6gelemz6st,

e.) a dij biszed6sdnek m6dj6t, az ezzelkapcsolatos adatszolgilltatilsi kdtelezeffs6get,

f.; a dljhatral6k eset6n a szolgilltat6t megillet6 jogokat, illetve az onkormtnyzat

feladatait.
A szolg6ltat 6nak az onkorm6nyzattal kdtdtt szerz6dds6ben meg kell jel0lni a teljesit6s

hely6t, idejdt, m6dj6t, a fizetend6 dijat, fenntartva a szolg6ltat6nak - az Onkorm6nyzat

dijmeg6llapit6 rendelete szerinti m6rt6knek megfelel6 - m6dosit6sra val6 jog6t'

Anem lak6s c61j6ra szolg6l6 helyisdg, kdziilet, int6zm6ny eset6ben a szolg6ltat6 a

szem6tsz6llit6st kiildn meg6llapod6s al apj 6n v e gzi.

A kiizszolgiltatis dija
7. $.

A szem6tsz6llit6si szolgfltat6sdrt az igdnybevevok szolg6ltatasi dij fizet6s6re

kdtelesek, melynek melgfizetdsdre az dnkorm6nyzat koteles. Mag6nszem6lyek

tulajdon66an ad6 hkesok eset6ben a tulajdonos mentes a dij fizetdse a161, mentes

tov6bb6 a mag6nszem6ly tulajdon6ban l6v6 lak6s b6rldje'

A dij fizet6-s6t az dnkorm6nyzat 2004. 6vben a lakoss6gt6l 6w6llalja, 6s a

szolglltat6val k6tott szerz6dds alapj6n a szolg6ltat6 6ltal megktlddtt szhmla alapjfn

fizeti a kozszolg6ltat6s dij6t.

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(1)



(16/2004. (XII.9.) sz. iinkr.)
(2) n szolgilltatirsi dij m6rt6ke 2005. januir l-tdl maginszem6lyek eset6n: 125 Ft +

AFdtirit6s."

(3) A szolgfltatfsi dij m6rt6ke 2005. januir 1-t6l a nem lak6s c6ljira szolg6l6 helyis6g,
kdziilet, int6zm6ny eset6n:

T0literes ed6ny:
90literes ed6ny:

ll0literes ed6ny:
240literes ed6ny:
TT0literes ed6ny:
ll00literes ed6ny:
3 m3-es kont6ner:
5 m3-es kont6ner:

(4) A szolgfltatisi dij m6rt6ke ?005. janufr 1-t6l a matric6s miianyagzsfk elszillftisa
6s elhelyez6se eset6n: 294,- Ft+AFddb."

142,- Ft + AFA/ii rit6s/ed6ny
199,- Ft + AFA/tirit6s/ed6ny
238,- Ft + Ara/trit6s/ed6ny
490,- Ft + AFA/iirit6s/ed6nv

1.985,- Ft + AFA/iirit6s/ed6ny
2.350,- Ft + AFA/iirit6s/ed6ny
6.100,- Ft + AFA/iirit6s/ed6ny
9.270,- Ft + AFA/tirit6s/ed6nv

(l)

8. $.

Amennyiben az ingatlan tulajdonosi, vagy hasznillati viszonyaib anvilltozils kdvetkezik
be, rigy az rtj tulajdonos, vagy haszn6l6 a kor6bbi tulajdonossal egyetemlegesen
kOteles a villtozhs t6ny6t 15 napon beltil ir6sban bejelenteni a 

"otgahut6nak. 
A

v6ltozhs bejelentdsdvel egyidejileg az rij tulajdonos, iiletve haszn6l6 ds a szoliltat6
krjzott a k<izszolgiltat6si szerzdd6s l6trej rin.
Ennek a bejelent6snek a megtdtel6ig a kdzszolg6ltat6si dijat a kor6bbi tulajdonosnak
kell megfizetni.

e. $.

A tulajdonos megtagadhatja a dij megfizetdsdt abban az esetben,, ha a szolg6ltat6
kdzszolg6ltat6si k<itelezetts6g6nek nem tesz eleget.
Nem tagadhat6 meg a dij frzetdse az (l) bekezd6s szerint, ha a szolg 6ltat6t a
kdzszolgdltat6s nyrijt6s6ban az id(5jhris vagy m6s elh6rithatatlan ok akadillozta 6s a
szolg6ltat6 az akadilly elh6ru16s6t kdvet6en a lehet6s legrovidebb id6n beltii p6tolta a
mulaszt6s6t.

10.s.

Zhr6 6s vegyes rendelkez6sek

11.$.

A rendeletben foglaltak betart6sit a Polg6rmesteri Hivatal Epit6si ds
V6rosiizemeltetdsi Osztillya ellen6rzi.

(2)

(1)

(2)

A tulajdonost, illetve haszndl6t a szolgiltat6 vagy megbizottja a k6sedelembe es6stril
szamitott 30 napon beliil ir6sban sz6litja fel dijfizetdsi kotelezettsdgdnek teljesitdsdre.

(l)



(2) A jelen rendeletben foglaltak megszeg6se ,,kdtelez6 szemltszilllit6s igdnybevdtel6nek

elmulaszt6sa" szab6lys6rt6snek min6siil, amely 10.000,- Ft-ig terjed6 p6nzbirs6ggal

sirjthat6.
(3) A szab6lys6rt6si elj6r6s lefolytat6sa a sellyei Polg6rmesteri Hivatal hat6sktirdbe

tartozik.
(4) Jelen rendelet kihirdet6se napj6n 16p 6letbe, ezzel egyidejtileg a 912002. (X[. 11.)

sz6mir rendelet hatillyht veszti.

Dr|vasztira, 2004. 6prilis I 9.

Horv6th Ferenc sk. Dr. Fekete G6za sk'
polg6rmester jegYzo

A rendelet kihirdetve:
Drhv aszthra, 2004. 6prilis I 9.

Dr. Fekete G6za sk.
jegyzo

Egys6ges szerkezetbe fo glalva:

2004. december 9. (utols6 m6dosit6s)

Horv5th Ferenc
polg6rmester

Dr. Fekete G6za
jegyzo


