
KÖKÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

12/2002.(XIl.19.) számú rendelete 
A KÖZTISZTASÁGRÓL, VALAMINT A TELEPÜLÉSI SZILÁRD 

HULLADÉKKEZELÉS KÖZSZOLGÁLTATÁSÁRÓL 

Kökény község Önkormányzati Képviselőtestülete az Önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében, valamint a Hulladékgazdál
kodásról szóló 2000. évi XLIII. tv. 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján 
a következő rendeletet alkotja: 

1. FEJEZET 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

1. §. 

(1) A rendelet célja Kökény község közigazgatási területén a lakosság 
egészségének védelme, valamint a természeti és épített környezete 
megóvása, melynek érdekében a települési szilárd hulladékra vonatkozó 
közszolgáltatást és annak kötelező igénybevételét bizfosítsa, illetve a 
feladatokat, hatásköröket, jogokat és kötelezettségeket, tilalmakat és 
jogkövetkezményeket a helyi sajátosságoknak megfelelően rendezze. 

(2) A rendelet hatálya Kökény község közigazgatási területén a rendszeres 
hulladékszállításba bevont, közszolgáltatással ellátott ingatlanok tulaj
donosaira, birtokosaira vagy használóira (továbbiakban együtt: 
ingatlantulajdonos) terjed ki. 

(3) A közszolgáltatás az ingatlantulajdonos által a közszolgáltató szállítóesz
közeihez rendszeresített gyűjtőedényben, vagy a rendeletben megjelölt 
egyéb módon az ingatlanon összegyűjtött és a közszolgáltató rendelkezé
sére bocsátott települési szilárd hulladék begyűjtésére és rendszeres, illet
ve alkalmi elszállítására, az ingatlanon összegyűjtött lomtalanítás körébe 
vont települési szilárd hulladék - a közszolgáltató által meghatározott 
időpontban és helyen történő - begyíijtésére és a közszolgáltató általi 
elszállítására. 

2. §. 

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



(2) Gazdálkodó szervezet akkor köteles a 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 kötelező közszolgáltatásra vonatkozó közszolgáltatási szerződés 
létrejön a közszolgáltatás első igénybevételével. 

II. FEJEZET 

A közszolgáltatás ellátásának rendje 

3. §. 

(1) Kökény község önkormányzata a települési szilárd hulladék kezelésére 
önálló hulladékkezelési közszolgáltatást tart fenn. 

(2) Kökény község közigazgatási területén a hulladékkezelési közszolgálta
tás teljesítésére kizárólagosan jogosult hulladékkezelő a DÉLKOM KFT. 
PÉCS Siklósi út 52. (továbbiakban közszolgáltató). 

(3) Települési szilárd hulladékot csak az erre a célra kijelölt és legálisan mű
ködtetett hulladéklerakó telepen szabad elhelyezni. 

( 4) Az önkormányzat szükség esetén gondoskodik a közszolgáltató javaslata 
alapján a gyűjtőpontok kijelöléséről, valamint biztosítja a közterület 
használatát az indokolt mennyiségű gyűjtőedény kihelyezéséhez, tárolásá
hoz és megközelítéséhez. 

4. §. 

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

(2) Az ingatlantulajdonosok számára a szabványos tárolóedények használata 
kötelező. 

5. §. 

A közszolgáltató a települési szilárd hulladékot heti egy alkalommal köteles el
szállítani. A szállítás módjáról és idejéről az ingatlantulajdonosokat a közszol
gáltató írásban vagy közzététel útján tájékoztatja. 



III. FEJEZET 

Az ingatlantulajdonosok jogai és kötelezettségei 

6. §. 

( 1) Az ingatlantulajdonos köteles a Kökény 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-, ká
rosítást kizáró módon köteles gyűjteni és a közszolgáltató által megha
tározott szabványos tárolóedényt használni. 

(3) Az ingatlantulajdonosnak a hulladék gyűjtése során megfelelő gondos
sággal 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 hulla
dék mennyiségét alacsony szinten tartsa. 

( 4) Az ingatlantualjdosno a tárolóedényben az ingatlanon szokásosan kelet
kező hulladékot tömörítés nélkül úgy helyezheti el, hogy annak fedele 
zárható legyen, valamint az a hulladékszállítás során a közszolgáltató al
kalmazottainak egészségét ne veszélyeztesse, a gépi ürítést ne akadályoz
za, az ürítő berendezést ne károsítsa. 

(5) A tárolóedény mellé hulladékot elhelyezni csak a közszolgáltatótól vásá
rolt, jelzéssel ellátott zsákban lehet. A jelezett zsák ára tartalmazza a tele
pülési hulladék elszállításának, kezelésének és ártalmatlanitásának 
költségét. 

(6) Ha a tárolóedény olyan nedves hulladékot tartalmaz, amely összetömö
rödött vagy befagyott, vagy a benne lévő hulladékot úgy összepréselték, 
hogy emiatt a tárolóedényt az előírt módon kiüríteni nem lehet, a tulaj
donos köteles a visszamaradt hulladékot fellazítani és a tárolóedényt 
használhatóvá tenni. 

7. §. 

(1) A tárolóedényben tilos olyan anyagot elhelyezni (forró hamu, maró-, mér
gező anyag, állati hulla, folyékony vagy befagyott zsiradék, gyúlékony 
vagy robbanóanyag, kő és épülettörmelék, nagyobb terjedelmű, súlyú 
tárgy stb.), amely veszélyezteti a hulladékszállítással foglalkozó 



alkalmazott egészségét, megrongálhatja a gyűjtőberendezést, 
ártalmatlanítása során veszélyezteti a környezetét, a települési szilárd 
hulladékkal együtt egyéb okból nem gyűjthető, illetve nem minősül 
települési hulladéknak. 

(2) Ha a közszolgáltató alkalmazottai megállapítják, hogy a hulladék nem az 
előírt szabvány tárolóedényben, (jelezéssel ellátott zsákban) került kihe
lyezésre, illetve a tárolóedény a közszolgáltató által alkalmazott gépi ürí
tési módszerrel - az ingatlantulajdonosnak felróható okból - nem ürít
hető, vagy a tárolóedényben az (1) bekezdésben megjelölt anyagot, tár
gyat helyeztek el, illetve az túltöltött, a kiürítést a hulladék elszállítását 
jogosultak megtagadni.A kiürítés és a hulladék elszállításának megtaga
dásáról - az ok feltüntetésével - a közszolgáltató értesíti az ingatlantulaj
donost. Az emiatt el nem szállított hulladék elszállításáról az ingatlantu
lajdonos köteles gondoskodni. 

8. §. 

A tárolóedényeket szükség szerint ki kell tisztítani és fertőtleníteni, mely az 
ingatlantulajdonos feladata, költségei az ingatlantulajdonost 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 (gyűjtőponton) elhelyezni. 

10. §. 

(1) Az ingatlantulajdonos a tárolóedényt az ingatlanán köteles úgy 
elhelyezni, hogy ahhoz illetéktelen személyek és állatok ne férjenek 
hozzá. 

(2) Az ingatlantulajdonos köteles a tárolóedények tároló helyét tisztán tar
tani, télen a hótól megtisztítani. A begyűjtés alkalmával szennyezett 
közterület tisztításáról a közszolgáltató köteles gondoskodni. 

(3) Tilos a tárolóedények kiürítéséhez és a hulladék elszállításához szükséges 
útvonalakat oly módon elzárni, hogy az a szállítást akadályozza. 



IV. FEJEZET 

A közszolgáltató jogai és kötelezettségei 

11. §. 

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

(2) A tárolóedényekben okozott károkat a közszolgáltató térítésmentesen 
köteles kijavítani, ha a károkozás neki felróható okból következik be. A 
közszolgáltatónak az ebből eredő javítás időtartamára helyettesítő tároló
edényt kell biztosítania. 

(3) A használhatatlanná vált tárolóedény pótlásáról az ingatlantulajdonosnak 
kell gondoskodni. 

( 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 két alkalommal térítésmentesen gondos
kodik. A háztartási veszélyes hulladék szervezett gyűjtéséről, elszállítá
sáról és ártalmatlanításáról a közszolgáltató térítés ellenében, az ingatlan
tulajdonossal kötött külön megállapodás alapján gondoskodik. 

(5) A lomtalanítás időpontjáról a közszolgáltató két héttel korábban tájékoz
tatja a körjegyzőt, aki erről hét napon belül a helyben szokásos módon ér
tesíti az ingatlantulajdonosokat. 

(6) A közszolgáltató az e rendeletben írt szabályok szerint köteles a hulladé
kot elszállítani és annak elhelyezéséről, ártalmatlanításáról a szakmai és 
környezetvédelmi szabályok betartásával gondoskodni. 

IV. FEJEZET 

A közszolgáltatás díja 

12. §. 

(1) A hulladékgazdálkodásról szóló törvényben biztosított felhatalmazás 
alapján az önkormányzat mentesíti a hulladékszállításba bekapcsolt 
ingatlanok tulajdonosait a közszolgáltatási díjfizetési kötelezettség alól, 
ezáltal biztosítja a köz-szolgáltatás ingyenességét. 



(2) A:z önkormányzat a közszolgáltatóval kötött közszolgáltatási szerződés
ben meghatározott módon és gyakorisággal tériti meg a települési szilárd 
hulladék elszállításának költségét. 

VI. FEJEZET 

Közterületen keletkező hulladék gyűjtése és elszállítása 

13. §. 

(1) A közterületen keletkező szilárd hulladék elhelyezéséről az önkormányzat 
a közszolgáltatás keretein kívül gondoskodik 

(2) A:z illegális hulladéklerakók felszámolásáról az önkormányzat a közszol
gáltatás keretein kívül gondoskodik. 

VII. FEJEZET 

Szabálysértési rendelkezések 

14. §. 

Szabálysértést követ el és 30.000.- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki: 
a) háztartási hulladékot felhalmoz vagy közterületre, illetve más ingatlanára 

az e rendeletben meghatározott feltételektől eltérő módon kihelyez, 
b) a települési szilárd hulladékot nem a jelen rendeletben meghatározott 

hulladékkezelő telephelyén helyezi el, 
e) a tárolóedény tisztítási és fertőtlenítési kötelezettségét elmulasztja, 
d) nem háztartási hulladékot illetve tiltott anyagot tesz a tárolóedénybe, 
e) a szabványos tárolóedény mellé - a szolgáltatótól vásárolt, jelzett zsák 

kivételével - hulladékot helyez ki. 

VIII. FEJEZET 

Záró rendelkezések 

15. §. 

(1) A:z ingatlantulajdonosok a szabványos tárolóedényeket 2003. március 31. 
napjáig kötelesek beszerezni. A közszolgáltató 2003. március 31. napját 
követően a nem szabványos tárolóedényben (jelzett zsákban) lévő 
hulladék elszállítását jogosult megtagadni. 



(2) Ez a rendelet 2003. január 1. napján lép hatályba. 

Kihírdetve: 2002. december 19. 


