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IBAFA község Önkormányzat K épviselőtestületének l lö:-

13/2011.(XII.21.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi r?'"' 'V 
közszolgáltatásról, a közterületek tisztántartásáról szóló 5/2008.(IV.25.) rendeletének u� 

(továbbiakban: rendelet) módosításáról ;;__n \ 'fcJ..vdJJ.L 
1.§ A rendelet 4.§(4) bekezdésében a „ kizárólagosan jogosult hulladékkezelő a Kaposvári ,(} Városgazdálkodási Részvénytársaság Kaposvár, Cseri út 16. „ szövegrész 2012. január 1. .:f"/'
napjától kezdődő hatállyal „ kizárólagosan jogosult hulladékkezelő a Dél - Kom Dél -
Dunántúli Kommunális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 7632 Pécs, Siklósi út 52. 
„ szövegrészre változik. 

2.§ A rendelet 14.§ - a az alábbi (3), (4) és (5) bekezdésekkel egészül ki:

„ (3) Az egész évben nem használt hétvégi házak, illetve üdülőingatlanok tulajdonosai a 
települési szilárd hulladék elszállítására vonatkozó közszolgáltatást évente április l - tői 
szeptember 30 - ig kötelesek: igénybe venni. A meghatározott időszakon kívül a használat 
folytán keletkezett háztartási hulladék rendeltetésszerű kezelése és elszállítása szükség szerint 
kötelező. „ 

„ ( 4) A rendelet tárgyi hatálya alá tartozó közszolgáltatás körében az ingatlantulajdonos és a 
szolgáltató közötti jogviszonyt az a tény hozza létre, hogy a szolgáltató az ingatlantulajdonos 
számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll. 
(Ptk. 198. § (3), valamint. 685 § alapján) „ 

„ (5) A rendszeres szemétszállításba bekapcsolt területeken (a település közigazgatási
területén) az ingatlantulajdonosok nem vonhatják ki magukat a díj . fizetése alól, az 
összegyűjtött szemét mennyiségére, a szemét más irányú hasznosítására, illetőleg arra való 
hivatkozással, hogy a szolgáltatást nem, vagy csak időszalwsan veszik igénybe. „ 

3.§ A rendelet 18.§ - a következőképpen módosul: 
„ A lakossági hulladékszállítási közszolgáltatásért, a képviselőtestület díjmegállapítása szerint
2012. január l. napjától az ingatlantulajdonosok kötelesek a díjat megfizetni a szolgáltató által 
negyedévente, illetve az idényjellegií szolgáltatást igénybe vevők esetében évi kettő 
alkalommal kiállított számla alapján. A lakossági szelektív hulladékgyiíjtés díját a 2012. 
évben az önkormányzat a lakosságtól átvállalja. „ 

4.§ A rendelet 1. számú melléklete a következőképpen módosul: 

A 2012.évi közszolgáltatás díja: 

1. A közszolgáltatás tartalmazza:
75 ingatlanra vonatlcozóan, ingatlanonként l db 120 literes edénybe elhelyezett
települési szilárd hulladék begyiíjtését, szállítását Ibafán hetente egy alkalommal, 
Gyiíríífün pedig kéthetente egy alkalommal, 
az összegyiíjtött hulladék elszállítását az ellenőrzött lerakóba, 
a lerakóba elhelyezett hulladék ártalmatlanítását, és 
évente 1 alkalommal a lomtalanítást. A szolgáltató feladata a díjbeszedés és az ahhoz 
kapcsolódó adminisztráció, nyilvántartás. 
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2. A képviselőtestület a 2012. évi közszolgáltatói díjat a következőképpen határozza
meg: 

A jelenleg aktuális (75 db) edényszám figyelembevételével a 2012. évre érvényes díj
ili;ítésenként lbafán 236 Ft + ÁFA, Gyűrűfü településrészen pedig 341 Ft + ÁFA, azaz a 
fizetendő díj negyedévente Ibafán 3.068- Ft + ÁFA, Gyűrűfű településrészen pedig 
2.216-Ft+ÁFA. 

Zsák: (A többlet hulladék elszállítására) 346,-Ft +ÁFA/db 

5.§ Ez a rendelet 2011. december 22 - én lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit 2012. január
1. napjától kezdődően kell alkalmazni.

· 

Kelt: Ibafa, 201Ldecember 21 - én 

� � 
.Benes László 
polgármester 

A rendelet kihirdetve 2011. december 22 - én. 

dr. K� 
helyettes körjegyző 

dr.K�� 
helyettes körjegyző 


