
Kásád Község Képviselőtestületének 
4/2002. (VII. 26.) számú rendelete 

a települési szilárd hulladék-kezelési közszolgáltatás igénybevételéről 

Kásád Községi Önkonnányzat Képviselőtestülete a helyi önkonnányzatokról szóló többször 
módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdés, valamint a hulladékgazdálkodásról 
szóló 2000. évi XLIII. törvény 23. §-ban kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet 
alkotja: 

A rendelet célja, hatálya 

1. § 

(1) A rendelet célja a települési szilárd hulladék kezelésével összefüggő - közszolgáltatás 
útján megvalósuló - kötelező közszolgáltatás szabályozása a köztisztaság, a közegészségügyi 
rendelkezések betartásának biztosítása, valamint az épített és a tennészeti értékek védelme. A 
kötelező közszolgáltatásra vonatkozó rendelkezések célja a tevékenység kiszámítható, 
biztonságos ellátása, a kötelezettségek ellenőrizhetősége. 

(2) Kásád Községi Önkonnányzat Képviselőtestülete közszolgáltatást szervez a települési 
szilárd hulladék rendszeres gyűjtésére, elszállítására. 

(3) Kásád község közigazgatási területén lévő valamennyi ingatlan tulajdonosa, illetve 
használója (a továbbiakban: tulajdonos) az ingatlanon keletkező települési szilárd hulladék 
összegyűjtéséről, elszállításáról és ártalommentes elhelyezéséről e rendeletben meghatározott 
módon köteles gondoskodni. 

A közszolgálat ellátása 

2. § 

(1) A testület a község közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos 
közszolgáltatás ellátásával a Dél-Kom Dél-Dunántúli Kommunális Szolgáltató Kft-t székhely: 
7632 Pécs, Siklósi u. 52. adószám: 11541587-2-02, a továbbiakban: Szolgáltató) bízta meg 
2012. július 1-jéig határozott időtartamra és egyben kizárólagos joggal ruházza fel a 
közszolgáltatás ellátásával kapcsolatos jelen rendeletben előírt feladatok végrehajtására. 

(2) A tulajdonos köteles a Szolgáltató által nyújtott közszolgáltatást igénybe venni. 

(3) Települési szilárd hulladékot csak az erre a célra kijelölt kökényi, legálisan működtetett 
hulladéklerakó telepen, a vonatkozó üzemeltetési szabályok és előírások szigorú betartásával 
szabad elhelyezni. 
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A közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének fő szabályai 

3. § 

(1) A közszolgáltatás ellátása rendjének általános szabályaiként a következőket kell 
érvényesíteni: 
a) a települési szilárd hulladék gyűjtése, tárolása során olyan gondossággal kell eljárni, 

hogy a hulladék sem az ingatlanon, sem a közterületen, sem a szállító járműbe való 
ürítéskor ne szóródjon szét, ne porozzon, és egyéb módon környezetterhelést ne idézzen 
elő. 

b) a települési szilárd hulladék gyűjtése zsákban történik, heti egy alkalommal szerdánként. 

(2) A Szolgáltató feladatai különösen a következők: 
a) a rendelet hatálya alá tartozó települési hulladékot köteles rendszeresen gyűjteni, 

elszállítani, 
b) a Szolgáltató a közszolgáltatással összefüggő tevékenységet mindenkor a vonatkozó 

jogszabályi előírásokban foglalt műszaki, közegészségügyi és e1,ryéb feltételeknek 
megfelelően köteles ellátni, 

c) köteles tevékenységéről a képviselőtestületnek évente egy alkalommal beszámolni, 
d) gondoskodik az önkormányzat intézményeitől, valamint a temetőben keletkező hulladék 

díjmentes elszállításáról. 

(3) A tulajdonos alapvető kötelessége, hogy 
• a települési szilárd hulladék keletkezését a lehető legalacsonyabb szinten tartsa, 
• a települési szilárd hulladékot az elszállításra való átvételig gyűjtse, illetve tárolja, 
• e rendeletben meghatározott módon és helyen az ingatlanán keletkező települési szilárd 

hulladék gyűjtéséről, elszállításáról, ártalommentes elhelyezéséről gondoskodjon. A 
rendeletben meghatározott települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás 
esetén kizárólag a Szolgáltatót veheti igénybe, 

• a települési szilárd hulladékot úgy kezelje, hogy az mások életét, testi épségét, egészségét 
és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a település természetes és épített környezetét az 
elkerülhetetlen mértéken felül ne szennyezze, a növény- és állatvilágot ne károsítsa, a 
közrendet és a közbiztonságot ne zavarja. 

( 4) Az önkormányzat kötelezettségei: 
• a közszolgáltatás körébe tartozó települési szilárd hulladék rendszeres összegyűjtésének, 

elszállításának megszervezése, 
• a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás díjának, vagy ingyenességének 

megállapítása, 
• gépkocsiforduló helyek kialakítását, biztosítását köteles biztosítani, 
• a 1,ryűjtési napon (téli időszakban) a hó- és síkosságmentesített úthálózat biztosítása, 
• haladéktalanul bejelentse azokat a körülményeket, amelyek megakadályozzák a 

Szolgáltatót a tevékenység elvégzésében, 
• tájékoztatja a lakosságot, hogy a hulladéktároló zsákokban háztartási hulladéknak nem 

minősülő, valamint mérgező, robbanó, folyékony anyagot illetve veszélyes hulladékot 
nem lehet elhelyezni. 

\ 
\ 
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(5) A közszolgáltatás igénybevétele ingyenes. A szolgáltató a szolgáltatást az önkonnányzattal 
kötött szerződésben foglalt összegért végzi, melyet tartalmaz az önkormányzat mindenkori 
éves költségvetési rendelete. 

A hulladék gyűjtésére és elszállítására való átadásra 
szolgáló zsákok használatával, kezelésével és elhelyezésével 

kapcsolatos kötelezettségek 

4. § 

(1) A tulajdonosnak a zsákot az ingatlanon belül és - ha erre lehetőség van - védett helyen kell 
tárolni. 

(2) Tilos a zsákban folyékony, mérgező, robbanó vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely 
veszélyezteti az elszállítással foglalkozók vai,>y mások életét, testi épségét vagy egészségét. 

(3) A tulajdonos köteles a zsákot a hulladék elszállítása céljából a megjelölt időben, 
közterületen, a gyűjtést végző gépjánnűvel megközelíthető és az ürítésre alkalmas helyen 
elhelyezni. 

(4) A kihelyezett zsák nem akadályozhatja a jármű- és gyalogos forgalmat és elhelyezése 
ei,>yébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével vagy mások jó 
közérzetének, illetve a településképnek indokolatlan megzavarásával. 

A közszolgáltatás részét képező lomtalanítással 
kapcsolatos jogok és kötelezettségek 

s. § 

(1) A Szolgáltató évente egy alkalommal lomtalanítási akciót szervez az önkormányzattal 
egyeztetett, illetve az önkormányzat által megjelölt időpontban. A lomtalanítás a háztartásban 
keletkező szokásos mennyiségen felüli települési szilárd hulladékokra és a nagyméretű 
berendezési tári,>yak (bútorok, háztartási eszközök) elszállítására terjed ki térítésmentesen. 

(2) A lomtalanítás keretében elszállításra kihelyezett hulladékot Ú!,>y kell elhelyezni, hogy az a 
jármű- és gyalogos forgalmat ne zavarja, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, 
tovább ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével. 

(3) A lomtalanítás nem terjed ki veszélyes, illetve kommunális hulladéklerakóban nem 
kezelhető (trágya, állati tetem) hulladékok, építési törmelékek és vállalkozói tevékenységből 
származó hulladék elszállítására. 

Vegyes és záró rendelkezések 

6. § 

(1) A külön jogszabályban meghatározott köztisztasági szabálysértésen túl. szabálysértést 
követ el és 30.000,- forintig terjedő pénzbírsággal sújtható, 
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a) települési szilárd hulladékot felhalmoz, illetve a közterületre vagy más ingatlanára 
elhelyezi, 

b) zsák(ok)ban folyékony, mérgező, robbanásveszélyes vagy egyéb olyan anyagot helyez el, 
amely veszélyezteti az elszállítással foglalkozók vagy mások életét, testi épségét vagy 
egészségét. 

(2) Jelen önkormányzati rendelet 2002. augusztusi l-jén lép hatályba. 
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Kihirdetve: 2002. július 26-án 
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