
ERDŐSMECSKE KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
11/2003. (XII.27.) SZÁJ\1Ú RENDELETE 

A KÖZTISZTASÁGRÓL, VALAMINT A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL 

KAPCSOLATOS HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL ÉS ANNAK KÖTELEZŐ 

IGÉNYBEVÉTELÉRŐL 

Erdősmecske község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. Törvény (Ötv.) 16.§ (1) bekezdésében, valamint a hulladékgazdálkodásról 
szóló 2000. évi XLIII. Törvény (Hgt.) 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján különös 
figyelemmel a 242/2000. (XII. 23.) Korm. rendeletben, valamint a 213/2001. (A.'1.14.) Korm. 
rendeletben foglaltakra az alábbi rendeletet alkotja: 

1.FEJEZET 

Általános rendelkezések 

1.§ 

(1) Jelen rendelet célja, hogy Erdősmecske község közigazgatási területén a lakosság 
egészségének védelme, valamint Erdősmecske községtermészeti és épített környezetének 
megóvása érdekében a települési szilárd hulladékra vonatkozó közszolgáltatást és annak 
kötelező igénybevételét biztosítsa, illetve az ezekkel kapcsolatos feladatokat és 
hatásköröket, jogokat és kötelezettségeket, tilalmakat és jogkövetkezményeket a helyi 
sajátosságoknak megfelelően rendezze. 

(2) A rendelet hatálya Erdősmecske község közigazgatási területén belül a rendszeres 
hulladékszállításba bevont, helyi közszolgáltatással ellátott ingatlanok tulajdonosaira, 
birtokosaira vagy használóira (továbbiakban együtt: „ingatlantulajdonos") te1jed ki. 
A rendszeres hulladékszállításba bevont terület a település belterülete. 

(3) A közszolgáltatás az ingatlantulajdonos által a közszolgáltató szállítóeszközeihez 
rendszeresített gyűjtőedényben, vagy a rendeletben megjelölt egyéb módon az ingatlanon 
összegyűjtött és a közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési szilárd hulladék 
begyűjtésére és rendszeres,· illetve alkalmi elszállítására; az ingatlanon összegyűjtött 
lomtalanítás körébe vont települési szilárd hulladék - a közszolgáltató által meghatározott 
időpontban és helyen történő - begyűjtésére és a közszolgáltató általi elszállítására; 
hulladékkezelő telepek, hulladéklerakók és a hulladék ártalmatlanítását szolgáló 
létesítmények létesítésére, működtetésére és üzemeltetésére; valamint a fent 
meghatározottak szerint gyűjtött, begyűjtött és elszállított települési szilárd hulladék 
ártalmatlanítására terjed ki. 
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2.§ 

(1) A rendszeres hulladékszállításba bevont területen az ingatlantulajdonos a jelen 
rendeletben meghatározottak szerint jogosult és köteles igénybe venni a helyi 
közszolgáltatást. 

(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 létrejön a 
közszolgáltatás első igénybevételével. 

II. FEJEZET 

A közszolgáltatás ellátásának rendje 

3.§ 

(1) Erdősmecske község önkormányzatának képviselő-testülete a települési szilárd hulladék 
tekintetében fennálló, a hulladékkezelési közszolgáltatás megszervezésére és fenntartására 
irányuló kötelezettsége teljesítésének érdekében Komló Város Önkormányzata által 
fenntartott közszolgáltatáshoz történő csatlakozással gondoskodik. 

(2) Erdősmecske község közigazgatási területén a hulladékkezelési közszolgáltatás 
teljesítésére kizárólagosan jogosult hulladékkezelő a Dél-Dunántúli Kommunális 
Szolgáltató Kft. Gelen rendeletben: Közszolgáltató) 

(3) Települési szilárd hulladékot csak az erre a célra kijelölt és legálisan működtetett 
hulladéklerakó telepen - jelenleg a komlói hulladéklerakóban, hulladék udvarban, vagy a 
közszolgáltató által alkalmazott egyéb, jogszabályban megengedett módon, a vonatkozó 
üzemeltetési szabályok és előírások szigorú betartásával szabad elhelyezni. 

( 4) Az önkormányzat szükség esetén gondoskodik a közszolgáltató javaslata alapján a 
gyűjtőpontok, valamint a lerakóhely kijelöléséről, a létesítmények megvalósításáról és 
működtetéséről a közszolgáltató útján, valamint biztosítja a közterület használatát az 
indokolt mennyiségű gyűjtőedény kihelyezéséhez, tárolásához és megközelítéséhez. 

4.§ 

(1) A hulladékszállítási közszolgáltatás igénybevétele heti 1 alkalommal kötelező. 

(2) A szervezett közszolgáltatást igénybevevők számára a szabványos tárolóedények 
használata 2004. január l-jétől kötelező. 
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5. §. 

A közszolgáltató a települési szilárd hulladékot heti 1 alkalommal köteles elszállítani. A 
szállítás módjáról és idejéről az ingatlantulajdonost a közszolgáltató - belátása szerint -
írásban vagy közzététel útján tájékoztatja. 

Ill. FEJEZET 

Az ingatlantulajdonosok jogai és kötelezettségei 

6. § 

(!) Az ingatlantulajdonos köteles a Erdősmecske község önkormányzata által szervezett 
közszolgáltatás igénybevételére: az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladék e 
rendeletben előírtak szerinti gyűjtésére, valamint a szállítási napokon elszállítás céljából a 
közszolgáltatónak történő átadására. 

(2) Az ingatlantulajdonos az ingatlanán keletkező vagy birtokába került települési szilárd 
hulladékot a környezet szennyezését megelőző, károsítását kizáró módon köteles gyűjteni, 
és ahhoz 2004. január l-jétől a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített 
tárolóedényt köteles igénybe venni. 

(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 taitsa. 

( 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) 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. § 

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 terjedelmű, súlyú tárgy, stb.), amely veszélyezteti a 
lmlladékszállítassal foglalkozó alkalmazott egészségét, megrongálhatja a gyűjtőberendezést, 
ártalmatlanítása során veszélyeztetheti a környezetét, a települési szilárd hulladékkal együtt 
egyéb okból nem gyűjthető, illetve nem minősül települési szilárd hulladéknak. 
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8.§ 

A tárolóedényeket szükség szerint, de legalább évente 4 alkalommal ki kell tisztítani és 
fertőtleníteni. A tárolóedények rendszeres tisztítása és fertőtlenítése az ingatlantulajdonos 
feladata, annak költsége az ingatlantulajdonosokat terheli. 

9.§ 

(!) Az ingatlantulajdonos köteles a tárolóedényeket a hulladék elszállítása céljából a 
közszolgáltató által megjelölt időpontban, a begyűjtést végző gépjárművel megközelíthető 
és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni. A tárolóedényt legfeljebb a szállítási napot 
megelőző napon, 5.00.órától lehet kihelyezni a közterületre, kivéve a tartósan 
engedélyezett elhelyezést. 

(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. 

10. § 

(1) Az ingatlantulajdonos a tárolóedényeket az ingatlan területén belül, illetve zárható 
helyiségben vagy zárható tárolóban köteles elhelyezni úgy, hogy ahhoz illetéktelen 
személyek és állatok ne férjenek hozzá. A tárolóedényeket csak a 9. § (!) bekezdésben 
megjelölt időtartamban lehet közterületen elhelyezni. 

(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. 
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IV. FEJEZET 

A közszolgáltató jogai és kötelezettségei 

11.§ 

(1) A közszolgáltató köteles a tárolóedények kiürítését kíméletesen, az elvárható 
gondossággal végezni. 

(2) 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. 

(3) Az elhasználódott tárolóedény pótlásáról a mindenkori ingatlantulajdonosnak kell 
gondoskodnia. 

(4) 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 2 
alkalommal térítésmentesen gondoskodik. A háztartási veszélyes hulladék szervezett 
gyűjtéséről, elszállításáról és ártalmatlanításáról a közszolgáltató térítés ellenében, az 
ingatlantulajdonossal kötött külön megállapodás alapján gondoskodik 

(5) A lomtalanítás időpontjáról, valamint területi felosztásáról a közszolgáltató 2 héttel 
korábban tájékoztatja a települési önkormányzat jegyzőjét, aki erről 3 napon belül a 
helyben szokásos módon értesíti az ingatlantulajdonosokat. 

(6) A közszolgáltató a rendelet hatálya alá tartozó ingatlanon keletkezett hulladékot a jelen 
rendeletben írt szabályok szerint köteles rendszeresen elszállítani a kijelölt hulladéklerakó 
telepre, illetve annak ártalmatlanításáról más, a szakmai környezetvédelmi szabályokat 
megtartó módon gondoskodni. 

V.FEJEZET 

A közszolgáltatás díja 

12. § 

(1) A hulladékszállításba bekapcsolt ingatlantulajdonosok a közszolgáltatásért díjat kötelesek 
fizetni. 
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(2) A igénybevevőt terhelő közszolgáltatás díját a képviselő-testület állapítja meg a települési 
hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól 
szóló 242/2000. (XII. 23. ) Kormányrendelet alapján. 

(3) Közszolgáltatási díj: az egységnyi díjtétel és az ürítési gyakoriság átlagszámának szorzata. 
Egységnyi díjtétel: a választható tárolóedénynek a rendelet mellékletében rögzített 
egyszeri ürítési díja. 

(4) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a települési hulladékkal 
kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a közszolgáltató számára a 
közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre 
állását igazolja. 

13. § 

( 1) A közszolgáltatás díj át a közszolgáltató által megküldött számla alapi án közvetlenül, vagy 
a közszolgáltató által megbízott dijbeszedő útján - a teljesített közszolgáltatás alapján, 
számla ellenében - utólag köteles megfizetni az ingatlantulajdonos. 

(2) A közszolgáltató a számlát az ingatlantulajdonosnak negyedévente küldi meg. 

14. § 

(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 (!) bekezdésében nem említett 
elemeiben bekövetkezett változást a közszolgáltatónak bejelenteni. A szerződésmódosítás 
a közszolgáltatónál írásban vagy az ügyfélszolgálaton szóban kezdeményezhető. A 
szerződésmódosítást írásba kell foglalni. A választható szabványos tárolóedényekre 
vonatkozó szerződésmódosítással egyidejűleg az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni 
a tárolóedény lecseréléséről. 

15. § 

(1) Az ingatlantulajdonos mesrtagadhatja a közszolgáltatási díj megfizetését, ha a 
közszolgáltató közszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget. 
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(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. 

16. § 

(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 15 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. 

VI. FEJEZET 

Közterületen keletkező hulladék gyűjtése és elszállítása 

17. § 

(1) A közterületeken keletkező háztartási és egyéb szilárd hulladékot kizárólag a kijelölt 
hulladéklerakóban lehet elhelyezni, amelyről az önkormányzat a közszolgáltatás keretein 
kívül, külön szerződés alapján gondoskodik. 

(2) Az illegális hulladéklerakók felszámolásáról az önkormányzat a közszolgáltatás keretein 
kívül gondoskodik. 

VIT. FEJEZET 

Szabálysértési rendelkezések 

18. § 

(1) Szabálysértést követ el és 30.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki: 
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a )  háztartási hulladékot felhalmoz vagy közterületre, illetve más ingatlanára a jelen 
rendeletben meghatározott feltételektől eltérő módon kihelyez /6.§. (1) bek./, 

b. ) a települési szilárd hulladékot nem a jelen rendeletben meghatározott telephelyen helyezi 
el. / 3. §. (3) bek./, 

c.) a tárolóedény tisztántartási és fertőtlenítési kötelezettségét elmulasztja /8. §/, 
d.) tárolóedényt rendeltetéstől eltérően használ, nem háztartási hulladékot rak a tartályba, 

rothadó, bűzös hulladék elszállításáról és ártalmatlanításáról nem gondoskodik /6 §. (6 ) 
bek./ 

vrn. FEJEZET 

Fogalom meghatározások 

19. § 

E rendelet alkalmazásában: 

1. Ingatlan: a közszolgáltatásba bevont területen fekvő egylakásos lakó- vagy lakás 
céljára használt épület, a több lakásos épület lakásonként, illetve a szövetkezeti, 
társasházi épületben lévő lakás, valamint a nem lakás céljára szolgáló azon helyiségek, 
amelyekben a fogyasztói tevékenység során hulladék képződik. Jelen rendelet 
alkalmazásában ingatlannak minősülnek a gazdálkodó szervezetek nem lakás céljára 
szolgáló azon helyiségei, amelyekben a fogyasztói tevékenység során hulladék 
képződik és a hulladék kezeléséről nem gondoskodnak az Ör. 3. § /2/ bekezdésében 
meghatározott módon. 

2. Települési szilárd hulladék: 
a.) háztartási hulladék: az emberek mindennapi élete során a lakásokban, valamint a 

pihenés, üdülés céljára használt helyiségekben és a lakóházak közös használatú 
helyiségeiben és területein, valamint az intézményekben keletkező, veszélyesnek 
nem minősülő hulladék, 

b.) közterületi hulladék: közforgalmú és zöldterületen keletkező hulladék, 
c. )háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű hulladék: gazdasági 

vállalkozásoknál keletkező - külön jogszabályban meghatározott - veszélyesnek nem 
minősülő szilárd hulladék, amely a háztartási hulladékkal együtt kezelhető. 

3. Nagydarabos hulladék (lom): a településen a háztartásokban keletkezett azon 
hulladék (háztartási berendezési, felszerelési tárgyak, eszközök és anyagok), amely a 
közszolgáltatás keretében rendszeresített tároló edényzetben nem helyezhető el. 

4. Biológiailag lebontható hulladék (biohulladék): minden szervesanyag-tartalmú 
hulladék, ami anaerob vagy aerob módon (mikroorganizmusok, talajélőlények vagy 
enzimek segítségével) lebontható. 

5. Veszélyes hulladék: az olyan hulladék, amely a Hgt. 2. számú mellékletben felsorolt 
tulajdonságok közül eggyel vagy többel rendelkezik, illetve ilyen anyagokat vagy 
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összetevőket tartalmaz, eredete, összetétele, koncentrációja miatt az egészségre, a 
környezetre kockázatot jelent. 

6. Ártalmatlanítás: a hulladék okozta környezetterhelés csökkentése, környezetet 
veszélyeztető, szennyező, károsító hatásának megszüntetése, kizárása - a környezet 
elemeitől történő elszigeteléssel vagy anyagi minőségének megváltoztatásával -, a Hgt. 
3. számú mellékletében felsorolt eljárások valamelyikének alkalmazásával. 

7. Kezelés: a hulladék veszélyeztető hatásainak csökkentésére, a környezetszennyezés 
megelőzésére és kizárására, a termelésbe vagy a fogyasztásba történő visszavezetésére 
irányuló tevékenység, valamint a kezelést megvalósító eljárás alkalmazása, beleértve a 
kezelőlétesítmények utógondozását is. 

8. Begyííjtés: a hulladéknak a hulladék birtokosaitól történő átvétele a hulladék birtokosa 
vagy a begyűjtő telephelyén, továbbá a begyűjtőhelyen (gyűjtőpontokon, 
hulladékgyűjtő udvaron, tároló-, kezelőtelepen) és a további kezelés érdekében történő 
összegyűjtés, válogatás a begyűjtő telephelyén. 

9. Szállítás: a hulladék telephelyen kívüli mozgatása, beleértve a szállítmányozást és a 
fuvarozást is. 

10. Közterület kezelője: Erdősmecske község önk01mányzata 

IX. FEJEZET 

Hatályba léptető és átmeneti rendelkezések 

20.§ 

(!)E rendelet 2004. január l-jén lép hatályba. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti a 
köztisztaságról, valamint a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi 
közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről szóló 6/2002. (XII.27.) számú 
rendelet. 

· 

(2) E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik 

Keller János sk. 
polgármester 

A másolat hiteléül: 

Pécsvárad, 2004. január 29. 
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Dr. Fenyvesi János sk. 
jegyző 

.,(' �' � \ 
Dr. F enyV..lsi J'fnQs 

jegyző 



. ' 

'·' 

Melléklet a 1112003. (XII.27.) számú rendelethez 

A rendeletben meghatározott, alkalmazható legmagasabb díjtételek: 

1 db 110 literes űrtartalmú gyűjtőedény egyszeri ürítésének ára 132.-Ft+ÁFA 
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