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612010. (XII. 17.) önkormányzati rendelet U-�vdi�·1 

Magyarmecske Község Önkormányzatának Képviselő··testülete a hulladékgazdálkodásról 
szóló 2000. évi XLIII. törvény 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján és a települési 
lmlladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól 
szóló 242/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet rendelkezéseire figyelemmel az alábbi 
rendeletet alkotja. 

I. fejezet 
A rendelet célja 

1. § 

A rendelet célja, hogy a köztisztasági, a kőrnyezetvédelmi és a közegészségügyi 
követelményeknek megfelelően a települési szilárd hulladékkal összefüggő kötelező helyi 
közszolgáltatást szabályozza. 

II. fejezet 
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

A rendelet hatálya 
2.§ 

(!) A kötelező helyi közszolgáltatás a község egész közigazgatási területére kite1jed. 

(2) A rendelet hatálya kite1:jed a község területén lévö valamennyi ingatlan tulajdonosára, 
tulajdonosi közösségére, használójára, birtokosára, kezelöjére (a továbbiakban együtt: 
tulajdonos). 

(3) A rendelet hatálya nem te1jecl ki a veszélyes hulladékra és a folyékony hulladékra. 

(4) A kötelező közszolgáltatást a tulajdonosnak nem kell azokon a beépítetlen 
ingatlanokon igénybe venni, amelyeken települési szilárd hulladék nem keletkezik, és 
nem gyülemlik fel. 

(5) Gazdálkodó szervezet akkor köteles a közszolgáltatás igénybevételére, ha a gazdasági 
tevékenységével összefüggésben keletkezett települési hulladékának kezeléséről a 
lmlladékgazdálkoclásról szóló 2000. évi XLIIJ. törvény 13. §-ában (a továbbiakban: 
Hgtv.) foglaltaknak megfelelően nem gondoskodik. 
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III. fejezet 
A KÖZSZOLGÁLTATÁS ELLÁTÁSÁNAK RENDJE ÉS MÓDJA, 

A KÖZSZOLGÁLTATÓ ÉS AZ INGATLANTULAJDONOS ,JOGAI :f�S 
KÖTELEZETTSÉGEI 

A közszolgáltató 
3.§ 

(I) A kötelező helyi közszolgáltatás körébe tartozó tevékenységet kizárólag a 
közszolgáltató végezheti. 

(2) A települési szilárd hulladék kezelésére irányuló közszolgáltatást a község 
közigazgatási területén a „Dél-Kom" Dél-Dunántúli Kommunális Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság („Dél-Kom" Kft.) látja el (a továbbiakban: közszolgáltató). A 
község határain belül a közszolgáltató a közszolgáltatást rendszeresen köteles ellátni. 

A települési szilárd hulladék elszállítása 
4.§ 

(1) A települési szilárd hulladék a közszolgáltató által az ingatlan előtti járdáról illetve 
közterületről kéthetente egyszer kerül elszállításra. 

(2) A települési szilárd hulladék gyüjtése és elszállításra való átadása a keletkező 
hulladékmennyiség és a gyüjtés gyakorisága alapján meghatározott 110 literes Ü!iartalmú, 
szabványos hulladékgyüjtő edényzetben történik. A szabványos gy[\jtőtmiályból minden 
tulajdonos az adott ingatlm1on legalább egyet köteles beszerezni, azt igénybe venni, 
illetve használni. 

(3) Többletlmlladék kizárólag a közszolgáltatótól vásárolt, a közszolgáltató jelzésével 
ellátott zsákokban helyezhető el. 

(4) A települési szilárd hulladék gyüjtésére szolgáló gyüjtőtartályt a tulajdonos az 
ingatlanon belül köteles tárolni. A gyüjtötartályt tartósan a közterületen az önkormányzat 
által kiadott közterület-használati engedély alapján lehet tartani. 

(5) A tulajdonos köteles a gyüjtötartályt a hulladék elszállítása céljából a közszolgáltató 
által megjelölt idöben, a közterületen az elszállítást végzö járművel megközelíthetö és a 

leürítésre alkalmas helyen (pl. a járda szélén vagy a kihelyezett gyüjtöponton) elhelyezni. 
A kihelyezett gyűjtőtartály nem akadályozhatja a gépjármü- és gyalogosforgalmat, és 
elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás előidézésének veszélyével. A 
tárolóedényt legfeljebb a szállítási napot megelőző 20 órától szabad kihelyezni a 

közterületre, kivéve a 1mlósan engedélyezett elhelyezést. 

(6) A tulajdonos saját költségén köteles a gyűjtőtartályt szükség szerint, de legalább 
évente 4 alkalommal tisztítani és fertőtleníteni. 

(7) Ha a gyűjtőtartályba!l olyan hulladékot helyeztek el, amely összetömörödött vagy 
befagyott, illetve a tartályban lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt a tartályt 
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az előírt technológiával nem lehet üríteni vagy a hulladék az edényzetbe befagyott, a 
tulajdonos köteles a tartályt üríthetővé tenni. 

(8) Nem szabad a gyűjtőtartályba folyékony, forró, mérgező, robbanó vagy egyéb olyan 
anyagot elhelyezni, amely veszélyezteti a szállítással foglalkozók vagy mások életét, testi 
épségét, egészségét vagy az ártalmatlanítás során a környezetet. 

(9) A háztmtási hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás igénybevételének, illetőleg 
teljesítésének lényeges feltételeiről, valamint a feltételekben bekövetkezett változásokról 

· a változás bekövetkezése előtt - a közszolgáltató az önkormányzatot írásban értesíti, 
mely alapján az önkormányzat a lakosságot a közleménynek az önkormányzat 
hirdetőtábláján történő kifüggesztésével köteles értesíteni. Ha a közszolgáltatás 
feltételeiben előre nem látható okból következik be változás, a közszolgáltató értesítési 
kötelezettségének más alkalmas módon is eleget tehet. 

(! 0) Közszolgáltató köteles a hulladékgyüjtő edényzet ürítését kíméletesen, a tőle 
elvárható gondossággal elvégezni. A hulladékgyűjtő edényzetben okozott károkat a 
közszolgáltató akkor köteles megtéríteni, ha a meghibásodás neki felróható okból 
következett be, egyéb esetben a javítás, pótlás, csere költsége a tulajdonost terheli. A 
közszolgáltató a karbantartási munkák, valm11int a javítási munkák elvégzésének 
időtartamára hulladékgyüjtő edényzetet biztosít. 

A közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályok 
5.§ 

(1) A közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adat kezelésére a Hgtv. 
23. § g) pontja alapján és a jelen önkormányzati rendeletben foglalt mértékben és 
te1:jedelemben jogosult. 

(2) A közszolgáltató a Hgtv. 23. § g) pontjában meghatározott, a közszolgáltatással 
összefüggő személyes adatok (a közszolgáltatást igénybe vevő neve, lakcíme, 
születési helye és ideje, m1yja neve) kezelésére jogosult. 

(3) A közszolgáltatással összefüggő személyes adat csak a cél megvalósulásához 
szükséges mértékben és ideig kezelhető. 

( 4) A közszolgáltató megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel köteles 
gondoskodni az adatok biztonságáról. Az adatokat védeni köteles különösen a 
jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás vagy törlés, illetőleg 
sérülés vagy megsemmisülés ellen. 

(5) A közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat az 
ingatlantulajdonos (illetve az ingatlan-nyilvántartásban szereplő jogosult) 
azonosítására, a közüzemi szerződés teljesítésével, jogszabályban előírt ellenőrzések 
végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására, számlázásra, postázásra, közüzemi 
díj hátralékok behajtására használhatja fel. 

(6) A közszolgáltató nem jogosult az általa kezelt közszolgáltatással összefüggő 
személyes adat nyilvánosságra hozatalára. 
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A települési szilárd hulladék elszállításának megtagadása 
6.§ 

(1) A közszolgáltató megtagadhatja a hulladék elszállítását, ha: 
a) a hulladék nem a közszolgáltató célgépéhez rendszeresített, illetve e 

rendeletben szabályozott űrtartalmú edényben, vagy zsákban kerül átadásra; 

b) a gyűjtőtartály az alkalmazott gépi ürítési módszerrel a tulajdonosnak felróható 
okból nem üríthető; 

e) a szállításra átadott hulladék az ürítés, illetve a szállítás során a szállítást végző 
személyek életében, testi épségében, egészségében, továbbá a járműben vagy 
berendezésében kárt okozhat, illetve az ártalmatlanítás során a környezetet 
veszélyezteti, 

d) érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy a gyújtőtartály mérgező, robbanó, 
folyékony, veszélyes vagy olyan anyagot taiialmaz, ainely a települési szilárd 
hulladékkal együtt nem gyűjthető, illetve nem ártalmatlanítható vagy nem 
minősül települési szilárd hulladéknak. 

(2) Az (!) bekezdésben meghatározott esetekben a közszolgáltató a tulajdonost 
haladéktalanul értesíti az elszállítás megtagadásának tényéről és okáról. A tulajdonos a 
megtagadási okot maga köteles megszüntetni vagy megszüntetéséről gondoskodni. 
Ha a tulajdonos e kötelezettségének a hulladék elszállításának újabb időpontjáig nem tesz 
eleget, a közszolgáltató a tulajdonos költségére és felelősségére a hulladék elszállításának 
megtagadására okot adó körülményt megszünteti vagy mással megszüntetteti. Az ezzel 
kapcsolatbai1 felmerülő többletköltségeket az önkormányzatnak jogában áll a 
tulajdonossal szemben érvényesíteni. 

A lomtalanítás 
7. § 

(1) A háztartásban alkalmilag keletkező, nagyobb méretü darabos hulladékot, amely 
szabványos gyújtőtartályban nem gyüjthető és rendszeres gyüjtőjárattal nem szállítható 
(pl. nagyobb háztaiiási eszköz, berendezési tárgy, bútor), szervezett összegyüjtéséről, 
elszállításáról és ártalmatlai1ításáról a közszolgáltató évente két alkalommal 
térítésmentesen gondoskodik. 

(2) A lomtalanítás időpontjáról, valamint a területi felosztásról a közszolgáltató az 
önkormányzaton keresztül értesíti a lakosságot. A lomtalanítás alá tartozó hulladékot a 
tulajdonos a közszolgáltató által meghatározott időpontban helyezheti ki elszállítás 
céljából a hirdetményben megjelölt helyre. 

(3) A lomtalanítás keretében elszállításra kihelyezett hulladékot úgy kell elhelyezni, hogy 
az a jármü- vagy gyalogosforgalmat ne zavaija, a zöldterületeket és a növényzetet ne 
károsítsa, továbbá ne jái:jon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével. 
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A települési szilárd hulladék elhelyezése 
8.§ 

A közszolgáltató a község területén begyűjtött és elszállítás céljából átvett települési 
szilárd hulladékot a kökényi hulladéklerakóban, vagy a közszolgáltató üzemeltetésében 
lévő más - engedéllyel rendelkező - hulladéklerakóban helyezheti el. A közszolgáltató 
köteles a jogszabályi előírásokat betartva a települési szilárd hulladék ártalmatlanításáról 
gondoskodni. 

A szelektív hulladékgyűjtés támogatása 
9.§ 

A képviselő-testület a települési szilárd hulladék hasznosításánal,, l'.üra használatának és 
az ártalmatlanítandó hulladék mennyiségének csökkentése érdekében támogatja a 
szelektív hulladékgyűjtés elterjesztésének megvalósítását. 

A tulajdonos települési szilárd hulladékkal kapcsolatos egyéb kötelezettségei 
10.§ 

(1) A tulajdonos kötelessége, hogy az ingatlanán keletkező vagy birtokába került 
települési .szilárd hulladék me1myiségét a lehető legalacsonyabb szinten tartsa, valamint a 
környezet szennyezését megelőző károsítását kizáró, mások testi épségét, közérzetét, a 
közbiztonságot nem veszélyeztető módon gyűjtse, illetve tárolja annak elszállításáig. 

(2) A tulajdonos az ingatlanon települési szilárd hulladékot nem halmozhat fel, és az 
ingatlanon keletkezett hulladékot közterületre nem helyezheti ki. 

(3) A tulajdonos a kötelező közszolgáltatás körébe tartozó települési szilárd hulladékot 
elszállításra kizárólag a közszolgáltatónak adhatja át, és kizárólag a közszolgáltató által 
nyújtott szolgáltatást veheti igénybe. 

( 4) A háztaiiási hulladékra vonatkozó kötelező közszolgáltatás körébe a tulajdonos és a 
közszolgáltató között jogviszonyt a közszolgáltatás igénybevételének ténye, illetve a 
tulajdonos mulasztása esetén a közszolgáltatónak a közszolgáltatást teljesítő ráutaló 
magatartása hozza létre. A teljesítés ráutaló magatartásának minősül a közszolgáltató 
részéről a háztaiiási hulladék elszállításánalc megkísérlése is. 

(5) Amennyiben az ingatlan tulajdonosi, használati viszonyaiban változás következik be, 
úgy az új tulajdonos, vagy használó a korábbi tulajdonossal egyetemlegesen köteles a 
változás tényét 15 napon belül írásban bejelenteni a közszolgáltatónak. A változás 
bejelentésével egyidejüleg az új tulajdonos és a közszolgáltató között a közszolgáltatási 
szerződés létrejön. Ennek a bejelentésnek a megtételéig a közszolgáltatási díjat a korábbi 
ingatlantulajdonos köteles megfizetni. 
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A közterületen keletkező települési szilárd hulladékkal 
kapcsolatos közszolgáltatás 

11. § 

(1) Aki közterületen közterület-használati engedélyhez kötött olyan árusító, szolgáltató, 
kereskedelmi vagy egyéb tevékenységet végez, vagy kíván végezni, amellyel 
összefüggésben kötelező közszolgáltatás alá taiiozó települési szilárd hulladék keletkezik, 
köteles ezt a közszolgáltatónak bejelenteni, és a közszolgáltatóval a közterületen 
végzendő tevékenység időtai·tamára, valamint a várható hulladék fajtájára, összetételére 
és mennyiségére figyelemmel szerződést kötni. 

(2) A közterület rendeltetésszerű nyilvános használata során keletkező települési 
szilárd hulladék gyűjtéséről és elszállításáról az önkormányzat gondoskodik. A 
közterületen keletkező települési szilárd hulladék gyüjtésére és el szállítására az 
önkormányzat a közszolgáltatóval - figyelemmel a hulladék várható mennyiségére, a 
gyüjtés módjára és az elszállítás gyakoriságára - külön szerződést köt. 

A közszolgáltatási szerződés 
12.§ 

(1) Az önkormányzat a közszolgáltatás ellátásának megszervezesere, fenntartására 
vonatkozóai1 a magasabb szintü jogszabályokban és jelen rendeletben foglaltak szerint 
köteles eljárni. A képviselő-testület a magasabb szintü jogszabályokbm1 meghatározottak 
szerint a Közszolgáltatóval a közszolgáltatás ellátására szerződést köt. A közszolgáltatási 
szerzödés nyilvános. 

(2) A közszolgáltatási szerzödést a települési szilárd hulladék ártalmatlanítását végzö 
hulladékkezelövel legalább 10 évre szólóan kell megkötni. A kizárólag a Jrnlladék 
begyűjtésére, illetve szállítására vonatkozó szerzödés legfeljebb 10 évre szólóan köthetö 
meg. Ez utóbbi szerzödésben meg kell határozni a hulladék ártalmatlanítását végző 
Közszolgáltatót. 

(3) A szerzödés az aláírás napján.jön létre, és - ha a rendelet eltérően nem rendelkezik -
az aláírást követ6 év els6 napjától számítottan a (2) bekezdésben meghatározott év utolsó 
napján szünik meg. 

( 4) A közszolgáltatási szerzödés részletes feltételeit és tartalmi követelményeit a 
magasabb szintü jogszabályokkal összhangban jelen rendelet állapítja meg. A 
közszolgáltatási szerzödésben rögziteni kell a hulladékkezelési közszolgáltatás körében: 

a) a közszolgáltatás megnevezését, tartalmát, a közszolgáltatás teljesítésének 
területi határát, 
b) annak a ténynek a rögzítését, hogy a Közszolgáltató vállalta a megjelölt 
közszolgúltatás teljesítését, 
e) a közszolgáltatási szerzödés időtartamát, 
d) a települési szilárd hulladékok gyűjtésének módját, valamint az elkülönítetten 
(szelektíven) gyí\jthetö és hasznosítható hulladékok körét és gyüjtésének, illetve 
hasznosításának módját, 
e) a közszolgáltatás igazolási és ellenőrzési kötelezettségét, annak módját, 
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f) a közszolgáltatás finanszírozásának elveit és módszereit, az önkormányzat ez 
irányú kötelezettsége teljesítésének feltételeit és biztosítékait, 
g) a közszolgáltatás díjára vonatkozó rendelkezéseket, kiemelten a közszolgáltatás 
díjának megállapítására vonatkozó módszer leírását, a díjnak a szerzödés 
megkötésekor érvényesíthető legmagasabb mértékét és a dlj megváltoztatása 
érdekében alkalmazandó eljárást, 
h) a Közszolgáltató által igazolt díjhátralék kiegyenlítésére vonatkozó eljárást, 
i) a Közszolgáltatónal( a lakosság és az ingatlantulajdonosok irányában fennálló 
tájékoztatási kötelezettségét, és teljesítésének módját, 
j) azokat a feltételeket, amelyek mellett a Közszolgáltató a közszolgáltatás 
teljesítésére közreműködőt vagy teljesítési segédet vehet igénybe, s ez utóbbiakért 
töiiénő felelősségvállalást, 
k) a szerződés módosításának lehetséges okait és eljárási rendjét. 

(5) A közszolgáltatási szerződésben az önkormányzat kötelességeként kell meghatározni 
a) a közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásához a Közszolgáltató számára 
szükséges információk szolgáltatását, 
b) a közszolgáltatás körébe tartozó és a településen folyó egyéb hulladékkezelési 
tevékenységek összehangolásának elősegítését, 
c) a településen működtetett különböző közszolgáltatások összehangolásának 
elősegítését, 
d) a települési igények kielégítésére alkalmas, a hulladék gyűjtésére, kezelésére, 
ártalmatlanítására szolgáló helyek és létesítmények kijelölését, 
e) a Közszolgáltató kizárólagos közszolgáltatási jogának biztosítását. 

( 6) A közszolgáltatási szerződésben a Közszolgáltató kötelességeként kell meghatározni 
a) a közszolgáltatás folyamatos és teljes körű ellátását, 
b) a közszolgáltatás meghatározott rendszer, módszer és gyakoriság szerinti 
teljesítését, 
c) a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges mennyiségű és minőségű jármű, gép, 
eszköz, berendezés biztosítását, valamint a szükséges létszámú és képzettségű 
szakember alkalmazását, 
d) a közszolgáltatás folyamatos, biztonságos és bővíthető teljesítéséhez szükséges 
fejlesztések, beruházások és karbantartások elvégzését, 
e) a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék ártalmatlanítására a Képviselő-testület 
által kijelölt helyek és létesítmények igénybevételét, 
1) a Közszolgáltató által alkalmazott közszolgáltatási díj mértékéről és az 
alkalmazás tapasztalatairól a képviselőtestületnek történő évenkénti egyszeri 
tájékoztatást, 
g) a közszolgáltatás teljesítésével összefüggő adatszolgáltatás rendszeres 
teljesítését és meghatározott nyilvántartási rendszer működtetését, 
h) a fogyasztók számára könnyen hozzáférhetö ügyfélszolgálat és tájékoztatási 
rendszer működtetését, 
i) a fogyasztói panaszok és észrevétel ck elintézési rendjének megállapítását, 
j) elkülönített alapként kezeli a hulladéklerakó telep hulladékdíjban megállapított 
monitorozási, utógondozási és rekultivációs költségeit. 
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(7) A közszolgáltatási szerződés megszűnik: 
a) a benne meghatározott időtartam lejártával, 
b) a Közszolgáltató jogutód nélküli megszűnésével, 
e) elállással, ha a teljesítés még nem kezdődött meg, 
d) felbontással a teljesítés megkezdését követően, 
e) felmondással. 

(8) A képviselő-testület írásban, indokolással a közszolgáltatási szerződést akkor 
mondhatja fel, ha: 
a) a Közszolgáltató - közszolgáltatás ellátása során - a tevékenységére vonatkozó 

jogszabályokat vagy hatósági előírásokat súlyosan megsé1tette, és a jogsértés 
tényét bíróság vagy hatóság jogerősen megállapította, 

b) a Közszolgáltató a közszolgáltatási szerződésben megállapított kötelezettségét 
neki felróhatóan súlyosan megsértette. 

(9) A Közszolgáltató a közszolgáltatási szerződést írásban, indokolással akkor 
mondhatja fel, ha az önkormányzat a közszolgáltatási szerződésben meghatározott 
kötelezettségét - a Közszolgáltató felszólítása ellenére - súlyosan megsérti, és ezzel 
a Közszolgáltatónak kárt okoz, vagy akadályozza a közszolgáltatás teljesítését. A 
felmondási idő 6 hónap. 

(10) A közszolgáltatási szerződés felmondása esetén a képviselő-testületnek 
haladéktalanul intézkednie kell a közszolgáltatás ellátásának biztosításáról. 

(11) A Közszolgáltató a szerződéstől a teljesítés megkezdése előtt elállhat, azt követöen 
felbonthatja, ha a közszolgáltatási szerződés megkötését követően alkotott 
jogszabály a közszolgáltatási szerződés tartalmi elemeit úgy változtatja meg, hogy 
az a közszolgáltatónak a közszolgáltatás szerződésszerű teljesítése körébe tartozó 
lényeges és jogos érdekeit jelentős mértékben sérti. 

(12) Jelen rendelet rendelkezései külön szerződési kikötés hiányában is, illetve akkor is a 
szerződés részévé válnak, ha arról a felek nem rendelkeznek. 

(13) A képviselő-testület a közszolgáltatóval kötött közszolgáltatási szerződést képviselő
testületi ülésen tárgyalja és határozatával hag)'.ja jóvá. 

A közszolgáltató beszámolási kötelezettsége 
13. § 

A közszolgáltató köteles a tevékenységéről a képviselő-testületnek évente beszámolni, 
amely beszámoló kapcsán a képviselő-testület a közszolgáltatóval és a közszolgáltatással 
kapcsolatos tapasztalatokat értékeli. 

A közszol.gáltatás kötelező igénybevételének szünetelése 
14. §  

(l) Szünetel a szolgáltatás igénybevétele a bejelentéstől számított legfeljebb 1 év 
időtartamra, ha a tárolóedényt használó, írásbeli közszolgáltatási szerzödéssel rendelkező 
ingatlantulajdonos két naptári hónapnál hosszabb ideig (vagy 60 napig) a község 
közigazgatási területén kívül tartózkodik és távollétének várható időtartamát előzetesen 
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(legalább 15 nappal korábban) bejelenti a közszolgáltatónak. A szünetelésre vonatkozó 
igénybejelentés megismételhető. A bejelentésben foglaltak valóságtartalmát a 
közszolgáltató ellenőrizni jogosult. 

(2) A község területén található közterületeken a kötelező közszolgáltatás 
igénybevétele nem szüneteltethető. 

A hulladékkezelési közszolgáltatási díj 
15. § 

(1) A hulladékgazdálkodásról szóló törvényben kapott felhatalmazás alapján a települési 
önkormányzat a szolgáltatóval való egyeztetés és megállapodás alapján évente 
állapítja meg a közszolgáltatás díját. A hulladékkezelés díja a 2011. évben: 

189,- Ft/ürítés/szabványedény + 25% ÁFA 

Ennek figyelembevételével a hulladékkezelés díja: 
40 950,- Ft+ 25% ÁFA/hó 

(2) A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási díjat az önkormányzat téríti 
meg a közszolgáltatónalc, az ingatlantulajdonost a kétheti egyszeri települési szilárd 
hulladék elszállításáért külön díjfizetési kötelezettség nem terheli. 

(3) A települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának rész] etes 
szabályait a 242/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet tartalmazza. 

( 4) Amennyiben az ingatlantulajdonos nem köt írásbeli közszolgáltatási szerződést és az 
általa használt tárolóedény típusáról a közszolgáltatónak egyáltalán nem tesz 
bejelentést, a közszolgáltatási d\j megállapításánál a közszolgáltató mindaddig 
jogosult ingatlanonként 1 db 110 liter térfogatú tárolóedény heti egyszeri ürítési 
gyakoriságát vélelmezni, míg az igénybevételre kötelezett írásban a közszolgáltatási 
szerződést meg nem köti. 

Szabálysértések 
16.§ 

A jogellenes magatartásokat magasabb szintü jogszabályok (pl.: Büntető Törvénykönyv, 
Polgári Törvénykönyv) szabályozzák. A környezetvédelemmel és a köztisztasággal 
kapcsolatos szabálysértéseket a szabálysértésekről szóló l 999. évi LXIX. tv. és annak 
végrehajtási rendelete tartalmazza. 

IV. fejezet 
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

l 7, §. 

(!) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon hatályba, rendelkezéseit 2011. január !. 
napjától kell alkalmazni 
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(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg Magyarmecske Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének a hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 18/2004. (XI. 30.) 
önkormányzati rendelete hatályát veszti. 

18.§ 

E rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között 
társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, 199 !. december 16-án aláírt Európai 
Megállapodás tárgykörében, a megállapodást kihirdető 1994. évi !. törvény 3. §-ával 
összhangban az Európai Közösségelmek a belső piaci szolgáltatásokról szóló 
2006/123/EK irányelv rendelkezéseivel összeegyeztethető szabályozást tartalmaz. 

Magyarmecske, 2010. december 15. 

/ 
/.! 

.. / ,,_'.-, 

��logh Imre 
polgármester 

Záradék: 
Ez a rendelet 2010. december 17-én került kiliircletésre. 

J\1agyarmecske, 2010. december 17. 

Dr. Bácsai Márta 
körjegyző 

Dr. Bácsai Márta 
( körjegyző 

10 


