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cgysdgcs szcrhczetbe foglalva a 1112004.(XI.l5.) sz. rendelcttcl.

a telepiil6si szilird hullad6l<ra vonatkoz6 helyi kiizszolgr{ttatrflsr6l

IGkics ktizsdg Onkormduyzat l(6pvisel6-testiilete a telepiilds tisztas6g6nak biztositisa 6s a
teleptil6si szil6rd hulladdkkal 6sszefiigg6 kdtelezo helyi kdzszol96ltatds szabdlyozdsa
drdekdben, az egyes helyi kozszolg6ltatiisok kdtelez6 igdnybevdtelir6l sz6l6 1995. ivi XLII.
tv.2. $.-a alapj6n, illetve a hullad6kgazddlkoddsr6l szolo 2000. 6vi XLIII. tv.23. g.-ban
kapott fellratalmaziis alapjiin, figyelernrnel ezen trirvdnyekben, valamint a24212000.(XII.23.)
I(orm. rendeletben foglaltakra a kdvetkez6 rendeletet alkotia.

A llendclct cdlja

A Rendelet cdlja, hogy lGkics kdzsdg kozigazgatdsi teri.iletdn a kdztisztasdgot fenntartsa, a
telepiilesi szil6rd liullad6k dsszegytijtdsdre is elszdllftdsdra vonatkoz6 kdzszolgilltatiist, alnak
kcjtelez6 iginybevdteldt biztositsa ds szabitlyozza az ezekkel kapcsolatos feladatokat, jogokat
ds kotelezetts6geket, tovAbbd tilalmakat.

Altak{nos rendcll<ezdsek

(l)

(2)

(l)

(2)

l. $.

A Rendelet (tovdbbiakban: ,,R") hat6lya l(6kics krizsdg kozigazgatdsi teriiletere ter.jed
ki: (a R teri.ileti hat6lya).
A R hat6lya az ingatlan tulajdonosAra, birtokosdra, vagy haszndl6jdra (a tovdbbiakban:
tulaidonos), toviibbii a hulladdk osszegytijtis6re, elsz6llit6sdra es elhelyezisire
irdnyul6 kcizszolgdltatrist elldto (a tovdbbiakban: k6zszolg6ltat6) szervezetre ierjed ki
(a R. szerndlyi hatdlya),

A tclepiildsi szildrd hulladdkra vonntkoz6 kiizszorgr{rtatis

2. $.

A telepiilds szil6rd hulladikkal kapcsolatos komplex helyi k<izszolgdltat6s: a telepgldsi
szildrd liulladdk rendszeres gytijtdsdre, elszdllit6sdra, 6rtalomlreltes elhelvez6s6re
irdnyul6 kcizszol 96ltatds.
A l(ipvisel 6-testi.i let fel adata kii I onosen :

a.) a komplex lielyi kdzszolg6ltatris k6r'dbe taftoz6 telepiil6si szildrd hulladek
reudszeres dsszegytijtdsenek, elszdllitfsdnak es iirtahnatlariitdsdnak megszervezise,

b,) a telepiildsi szildrd hullad6kkal kapcsolatos kornplex helyi kozszolgflLtas dijdnak
(krizszo I giiltat6si szerndtdij ) megdl lapitiisa.

A l(ipvisel6-testiilet a telepiildsi szildrd hulladikkal kapcsolatos feladatainak
megval6sftiisa soriin a hulladdkok hasznositiisdnak, rijralelhaszldliisdlak 6s az
drtalmatlanftand6 hulladik mennyisigdnek csdkkent6se drdekiben t6'rogatja a
szelektiv hulladikgytijtis szdles k6ni elteriesztdsit.

(3)



(l)

(2)

(3)

(4)

A kiizszolg:{ltatr{s elLit:isr{nal< rendje 6s m6dja

3. $.

A I(epvisel6-testtilet a sziklrd hullad6kkal kapcsolatos kcizszolg6ltatrls ell6t6sdval a
Duna-Dr6va Menti IJulladdkgazddlkod6si I(ft,, Szigetvdr (tovebbiakban: szolgdltat6)
bizza meg,
A kozszolg6ltatds elldtdsa rendjdnek 6ltal6nos szab6lyaik6nt a kdvetkez6ket kell
irvdnyesiteni:
a.) A teleptil6si szildrd hulladdk gyrijt6se, tiroldsa soldn olyan gondossdggal kell

elj6rni, hogy a hulladdk sem az ingatlanon, sem a kdztertiletell, sem a sz6llit6
jannribe val6 tirit6skor ne sz6r6djon sz6t, ne porozzon, 6s egydb m6don
k<irnyezetterheldst ne iddzzen el6.

b.) A telepiildsi szildrd hulladdk gytijtise a keletkez6 hulladekmennyisdg 6s a gyiijtes
gyakoris6ga alapjiin, szabviinyos 110 I iirtarlalmri fedeles hulladdkgyirjt6 eddnyben
ttirt6nhet. Tobblethullad6k esetdn kizhr6lag a kdzszolgdltat6t6t vdsdrolt, matriciis
j elzdssel el I 6tott miianyagzsakban lielyezhet6 e I a hul I addk.

A nagyobb mdretir berendezdsi t6rgy (lom) szevezett osszegyiijtesdrol 6s

elszdllitdsir6l (lomtalanit6s) dvente egy alkalommal a szo\g6\tat6 tdrftdsmentesen
gondoskodik.
A lonrtalanitds id6pontjdr6l, valamint tertileti felosztdsiir6l a szolgriltat6 3 hettel az
akci6 el6tt az onkormin'ryzat irtjan drtesiti a lakoss6got.

A szolgdltat6 feladatai

4. $.

A szolg6ltat6 a rendelet hat6lya al6 tatoz6 ingatlanon keletkezett telepi.ildsi szil6rd
hullad6kot k<iteles rendszeresen elsziillitani a kijelcilt sellyei hulladdklerak6 telepre,
illetve annak drlalmatlanitdsdr6l m6s, a szakmai ds k<irnyezetv6delmi szab6lyokat
megtarl6 m6don gondoskodni.
A szolgiiltat6 koteles a tiirol6 ed6rryek kitiritdsdt szakszertien, az elv6rhat6
gondossdggal elvigezni.
A tdrol6edenyben olcozott kirokat a szolgdltat6 tdritdsmentesen koteles kijavitani,
anrennyiben a meghibdsodds nek felr6hat6 okb6l kcivetkezik be. A szolgdltat6nak ar.

ebb6l eredo karbantart6si rnunkdk, valamint a javitds id6tartamira m6sik szem6tgyt'rjto

ed6nyt kell biztositania. Amennyiben a meghibdsod6s nem r6hat6 fel a szolgdltat6nak,
a haszniilhatatlannd velt trfuol6eddnyek javitdsa, p6tldsa, illetve cserdje a haszndl6t

terlieli.
A szolgdltat6 a rendelet hat6lya al6 nern tulozo hulladek elszdllitdsdt megtagadhatja.
A komplex helyi kdzszolgdltatds kciriben a szolgdltat6 6s a tulajdonos ktizdtti
j o gviszonyt a kozszol gdltat6s i gdnybevdteldnek t6nye hozza l6tre.
Az (5) bekezddsben meghatiirozott jogviszony kezd6 id6pontja az a nap, amelyen a

szolgdltat6 a komplex helyi krizszolgdltatAs teljesitesdnek megkezd6s6r6l es ldnyeges

feltdteleirdl a tulajdonost irdsban irtesitette, illetve felhivris kozzetetele ftj6n

(l)

(2)

(3)

(4)
(s)

(6)

tdjll<oztatta.
(7) A szolgdltat6 a kozszolgdltatrissal osszeftigg6 tevdkenysegdt mindenkor a vonatkoz6

jogszabdlyi eldir6sokban foglalt mtrszaki, kozeg6szsdgtigyi ds egydb feltdteleknek
megfelel6en kdteles ell6tni.



(8) A kcizszolgrlltatds dij6nak megdllapitds6hoz kdltsdgelernzdst kdszit 6s azt minden dv
november 15.-ig az dnkornrdnyzatn|l el6terjeszti. I(citeles a tevdlcenysdgdrol a
I(dpviselo-testiiletnek dvente besz6molni.

(2)

(l)

(3)

(r)

Az igdnybevev6 kiiteless6gei

s. $.

A tulajdonos koteles a h6ztartfs6ban keletkezett hulladdkot az e celra alkalmas
szabviiny tdrol6edinyben, vagy matricds mtianyagzsiikban cisszegytijteni, a
tdrol6edinyt a szolgdltat6 6ltal megdllapitott napon, az ingatlan el6 elhelyezni olyal
nr6don, hogy az a k6zfti 6s gyalogos fbrgalmat ne akad6lyozza, valamiirt a szemdt
elszdllitrlsdt kovetoen a trlrol6eddnyt a kozteri.iletr6l haladdktalanul elsz6llitani.
A tulajdonos kciteles a szolg|ltatdst ig6nybe venni, ezen tflmen6el a szemdl
elsz6llitris6r6l 6s a kijetrilt szenr6ttelepen tcirtdnd elhelyezdsdr6l sajiit maga is
gondoslcodhat. Ez esetben a hulladik elhelyezdsdnek dija 2003. dvben 2,286,- I-;t +
AI.A/r3, I m3-ig dijrnentes.
A szemitgyilit6 ed6nyek tisztintartiisiir6l a tulajdonos koteles goldoskodli.

A szolg{ltatdsra vona tkoz6 szerz6d6s

6. $.

Az cinkormtnyzat a szolgdltatoval szerz6ddst kot a hulladdkszilllitdsra. A szerz6ddsnek
a Polgdri tdrvdnykcinyvben szabillyozott feltdteleken ds felek l<<ilcscincis trljikoztatdsi
lcdtelezettsdg6n tril tartalmaznia kell :

a.) a szolg6ltatds tartalmiit, a szolgilltatdssal elldtott teriilet hat6rait,
b. ) a szo I gdltat6 szolgitltatfrsi k<jtel ezettsdgeit,
c.) M 6nkorm6nyzatnal< a szolgiiltat6s nregszervezdsdvel 6s fenntart6s6val kapcsolatos

Q x!f1.tTd,"f.tituu1, a dij megdllapitiisiitroz sziikseges kolrsigetemzdst,
e.) a dij beszedds6nek m6dj6t, az ezzelkapcsolatos adatszolg6ltatdsi kritelezetts6get,
f.) a dijhetraldlc esetin a szolgdltat6t megillet6 jogokat, illetve az onkorm inyzat

feladatait.
A szolg6ltat6nak az <inkornrdnyzattal kdtcitt szerz6ddsdben meg kelljel6lni a teljesitds
lrelyit, idejdt, m6djrlt, a fizetend6 dijat, fenntartva a szolgdltat6nak - azolkorm6pyzat
dijmegrillapit6 rendelete szerinti m6rtdknek megfelel6 - modositasra val6 jog6t.
A nem lalcris cdljdra szolgdl6 helyisdg, kciziilet, intizmdly esetibe' a szlotgattatO a
szenrdtszdl litrist ktikin megiillapodis alapj 6n v 6gzi.

A l<iizszolgriltatr{s dija

7. $.

A szemitszdllitdsi szolgriltatiisdrt az igdnybevev6k szolgilltat6si dij fizetisdre
kdtelesek, melynelc megfizet6sit az onkoimdnyzat lccitelesek. Magilszepr6lyek
tulajdonrlban 6116 lakdsok eset6ben a tulajdonos inentes a dij fizetdse"al6l, mentes
to vdbb6 a magiinszemdl y tul aj do'6ban I 6v6 I al<6s birloj e.

(2)

(3)

(l)



A dij fizetdsdt az rinkorm6nyzat 2003. dvben a lakossigt6l atvallalJa, ds a
szolgriltat6val kdt<itt szerzbdis alapjin a szolgdltat6 riltal rnegktildritt sziimla alapjdn
frzeti a kdzszolg6ltat6s dijrlt.

a I I/2Q04.(XI.l5.) p.q. rendelqttel m6dositva
(2) A. szolgdltatdsi dfj nfirtdke 2005. janudr l-tdl magdnszenftlyek esetdn: 125 Ft +

AFA/iiritds.

(3) A szolgtiltatdsi dfj mdrtdke 2005. janudr l-tfl a nem lokds cdljrira szolgrili helyisdg,
kdziilet, intdznft ny es etdn:

70 literes eddny:
90 literes eddny:

110 literes eddny:
240 literes eddny:
770 literes eddny:

1100 literes eddrry:
3 nf-es kontdner:
5 nr3-es kontdner:

(4) A szolgtiltatdsi dfj mdrtdke 2005.,janudr L-t6l a motricds mf[anyagudk elszrill[tdsa
ds elhelyezdse esetdn: 294,- Ft +AFA/tlb.n

8. $.

Amennyiben az ingatlan tulajdonosi, vagy haszn6lati viszonyaiban v6ltozds kcivetkezik
be, igy az nj tulajdonos, vagy haszn|lS a kordbbi tulajdonossal egyetemlegesen
koteles a vdltozds tinydt 15 napon beliil ir'6sban bejelenteni a szolgdltat6nak. A
viltoz6s bejelentdsdvel egyidej:J,leg az rij tulajdonos, illetve haszn6l6 ds a szoldltat6
kcizcitt a kozszol gdltatdsi szerz6d6s I 6trej <in.

Ennek a bejelentdsnek a negtdteldig akdzszolg6ltatdsi dijat a kordbbi tulajdonosnak
kell megfizetni.

e. $.

A tulajdonos megtagadhatja a dij megfizetl,sdt abban az esetben, lta a szolgdltat6

kozszolg6ltatdsi kotelezettsigdnek nem tesz eleget.
Nenr tagadhat6 meg a dij fizrt6se az (l) bekezd6s szerint, ha a szolgdltat6t a
k<izszolgriltatds nyrijt6sdban az idojdrds vagy mis elhdrithatatlan ok akadiilyozta ds a

szolgdltat6 az akaditly elhdluliisdt kcivet6en a lehetos legrdvidebb id6n beltil p6tolta a

mulasztiisdt.

10.$.

A tulajdonost, illetve haszndl6t a szolgdltat6 vagy megbizottja a kdsedelernbe esdstol

sziirnitott 30 napon beliil irasban sz6litja fel dijfizetdsi kotelezettsdgdnek teljesitdsere.

142,- Ft + AFAttirttds/eddny
199,- Ft + AFA/iirftds/eddny
238,- Ft + AFA/iirttds/eddny
490,- Ft + AFA/iiritds/eddny

1,985,- Ft + AFA/iirftds/eddny
2.350,- Ft + AFA/iirftds/eddny
6.100,- Ft + AFA/iirltds/eddny
9,270,- Ft + AFA/iirftds/eddny

(l)

(2)

(l)

(2)



Zir6 6,s vegyes rendelkez6sek

11.$.

(l) A rendeletben foglaltak betartdsrit a Polgrilmested l-livatal Epitdsi ds
Viirostizemeltetdsi Osztily a ellen6r.zi.

(2) A jelen rendeletben foglaltak megszegdse ,,kcitelezo szemitsz6llitris igdnybevdtelinek
elmulasztdsa" szabiilysdt'tisnek min6siil, amely 10.000,- Ft-ig terjedd pinzbirsaggal
srijthat6.

(3) A szabdlysdltisi eljrirds lefolytatdsa a sellyei Polgdrrnesteli I{ivatal hatdskor.dbe
taltozik.

(4) Jelen rendelet lcihirdetdse napjiin lip iletbe, ezzel egyidejirleg a 912002.(XII.I?.)
szarnri lendelet hatdlydt veszti.

K6kics, 2003.jrilius 2 L

l]6dis Jdnos sk.
polgiilrnester'

A lendelet kihildetve:
K6kics, 2003,julius 2 I .

Egysdges szerkezetbe foglalva:
Kiikics, 2005. februdr' 3.

B6dis Jdnos
polg6rmester

Dr. Fckcte Zsolt slc
aljegyziS

Dr. Fekcte Zsolt slt.
aljegyzii

Dr'. Fekete Zsolt
aljegyz6


