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Kistapolca5Község Önkormányzat Képviselőtestületének '1J....{ �gfl\ �)-.S-
6/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 

lllt a hulladékgazdálkodási feladatokról szóló 
10/2002. (XII. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról „ ... � v;,.& a:-., 

�I\\' 
Kistapolca Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló loJ.µ....1 · 

többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdés, valamint a !(cJ;iJl.!8 
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 23. §-ban kapott felhatalmazás alapján 
a hulladékgazdálkodási feladatokról szóló 10/2002. (XII. 12.) önkormányzati rendeletét a /} 
következők szerint módosítja: � 

1. § A hulladékgazdálkodási feladatokról szóló 10/2002. (XII. 12.) önkormányzati rendelet 
(továbbiakban: Ör.) 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„3. § (1) Kistapolca község önkormányzatának képviselőtestülete a települési szilárd 
hulladék tekintetében fennálló, a hulladékkezelési közszolgáltatás megszervezésére és 
fenntartására irányuló kötelezettsége teljesítésének érdekében önálló közszolgáltatást 
szervez. 

(2) Kistapolca község közigazgatási területén a hulladékkezelési közszolgáltatás 
teljesítésére kizárólagosan jogosult hulladékkezelő a Dél-Kom Dél-Dunántúli 
Kommunális Szolgáltató Kft-t (székhely: 7632 Pécs, Siklósi u. 52. adószám: 
11541587-2-02, jelen rendeletben: Közszolgáltató). 

(3) Települési szilárd hulladékot csak az erre a célra kijelölt és legálisan működtetett 
hulladéklerakó telepen 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 ú1ján, valamint biztosítja a közterület használatát az 
indokolt mennyiségű gyűjtőedény kihelyezéséhez, tárolásához és megközelítéséhez." 

2. § Az Ör. 14. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

"14. § Szabálysértést követ el és 50.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki: 
a) háztaiiási hulladékot felhalmoz vagy közterületre, illetve más ingatlanára a jelen 

rendeletben meghatározott feltételektől eltérő módon kihelyez /6. § (3 ) bek./, 
b) a települési szilárd hulladékot nem a jelen rendeletben meghatározott telephelyen 

helyezi el /3. §.(3) bek./, 
c) a tárolóedény tisztántatiási és fertőtlenítési kötelezettségét elmulasztja / 8.§ /, 
d) tárolóedényt rendeltetéstől eltérően használ, nem háztartási hulladékot rak a 

tartályba, rothadó, bűzös hulladék elszállításáról és ártalmatlanításáról nem 
gondoskodik /7.§. (1) bek./, 

e) tárolóedény mellé - a szolgáltatótól vásárolt, jelzett zsák kivételével - hulladékot 
helyez ki / 6.(5.) bek./ 
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3. § Az Ör. 16. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„(2) A Rendelet 2. számú Mellékletét képezi a Dél-Kom Dél-Dunántúli Kommunális 
Szolgáltató Kft-vel kötött „Közszolgáltatási Szerződés". 

4. § Az Ör. 1. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép. 

5. § Az Ör. 12. § (6)-(7) bekezdése hatályát veszti. 

6. § (1) Az önkormányzati rendelet kihirdetésének napja a polgármesteri hivatal 
hirdetőtáblájára való kifüggesztés napja. 

(2) Ez a rendelet 2012. január l-jén lép hatályba és 2011. január 2-án hatályát veszti. 

Ambrus Lajosné 
polgármester 

Kihirdetve: 2011. december 16-án. 

Zátrok Anna 
jegyző 

ZátrokA1ma 
jegyző 



Melléklet 

Kistapolca Község Képviselőtestülete 
2012. január l-től 

az érvényes szemétszállítási díjat ingatlanonként 1 db 120 literes gyűjtőedényre 
- egyedi lakossági számlázással - az alábbiakban állapítja meg: 

Egységnyi ürítési díj: 
230 Ft+ Áfa/ ürítés 

Veszélyes hulladékgyűjtés: 
külön megrendelésre adott árajánlat alapján 

Zsák többlet vegyes hulladék elszállítására: 
346,- Ft+ ÁFA Izsák 


