
Markúc község Önkormányzata Képviselő-testületének 

9/2002.(XIl.OS.) sz. rendelete 

a települési szilárdhulladék összegyűjtéséről és elszállításáról 

Markóc község Önkormányzatának Képviselő-testülete - a hulladékgazdálkodásról szóló 
2000. évi XLIII. tv. 23.§-ban kapott felhatalmazás alapján --a köztisztaság és a település 
tisztaság elősegítése érdekében az alábbi rendeletet alkotja: 

Általános rendelkezések 

1.§. 

(!)A rendelet hatálya Markóc község közigazgatási belterületére terjed ki. 

(2) A belterületen az ingatlan felett rendelkezni jogosultra (tulajdonos, bérlő, kezelő, 
használó, haszonélvező, továbbiakban: tulajdonos) terjed ki a rendelet hatálya. 

(3) A rendelet alkalmazásában települési szilárdhulladék az ingatlanon keletkező háztartási és 
egyéb szilárd halmazállapotú visszamaradt anyag, a veszélyes hulladék, a radioaktív 
hulladék és az építési törmelék kivételével. 

A közszolgáltatás megszervezése 

2.§. 

(!)A települési szilárdhulladék elszállítására és elhelyezésére Markóc község 
Önkormányzata 2003. január l-től 2009. december 31-ig szerződést köt a szolgáltatást 
végző szervezettel. 

A szolgáltatást végző szervezet: Duna-Dráva Menti Hulladékgazdálkodási Kft. Szigetvár 

(2) A szolgáltató köteles a jogszabályoknak megfelelő szemétszállító járművel, a rendeletben 
foglalt területen és tulajdonosok tekintetében a szemétszállítást rendszeresen, kétheti 
alkalommal elvégezni, ennek időpontjáról tájékoztatni a lakosságot. 

(3) A szolgáltató köteles évente egy alkalommal, - előre egyeztetett időpontban - lomtala
nítást végezni. 
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A közszolgáltatás rendje 

3.§. 

(1) A tulajdonos köteles a háztartásában keletkezett hulladékot az e célra alkalmas szabvány 
tárolóedényben, vaf,>y matricás műanyagzsákban összegyűjteni, a tárolóedényt a 
szolgáltató által megállapított napon, az ingatlan elé helyezni olyan módon, hogy az a 
közúti és gyalogos forgalmat ne akadályozza, valamint a szemét elszállítását követöen a 
tárolóedényt a közterületröl haladéktalanul elszállítani. 

(2) A nem lakás céljára szolgáló helyiség, közület, intézmény esetében a szolgáltató a 
szemétszállítást külön megállapodás alapján végzi. 

(3) A tulajdonos köteles a szolgáltatást igénybe venni, ezen túlmenöen a szemét elszállításáról 
és a kijelölt szeméttelepen történö elhelyezéséröl saját maga is gondoskodhat. Ez esetben 
a hulladék elhelyezésének díja 2003. évre 2.286,-Ft + ÁFA/m3. Évente 1 m3 elhelyezése 
dijmentes. 

A díj mértéke, a díj fizetési módja 

4.§. 

( l) A szemétszállítási díj mértékét az Önkormányzat évente, rendeletben állapítja meg. 

(2) 2003. évre a díj mértéke magánszemélyek esetén 112,-Ft/ÁFA/ürítés. 

(3) 2003. évre a díj mértéke a nem lakás céljára szolgáló helyiség, közület, intézmény esetén 
1.750,-Ft + ÁFA/m3. 

(4) 2003. évre a díj mértéke matricás műanyagzsák elszállítása esetén 130,-Ft +ÁFA/db. 

(5) Magánszemély tulajdonában álló lakás esetében a tulajdonos mentes a díj fizetése alól. 
Mentes továbbá a díj fizetése alól a nem magánszemély tulajdonában lévö lakás bérlöje. 

Záró és vegyes rendelkezések 

5.§. 

(1) A rendeletben foglaltak betartását az Önkormányzat nevében eljáró személy ellenörzi. 
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(2) A jelen rendeletben foglaltak megszegése „kötelező szemétszállítás igénybevételének 
elmulasztása" szabálysértésnek minősül, amely 10.000,-Ft-ig terjedő pénzbírsággal 
sújtható. 

(3) A szabálysértési eljárás lefolytatása a körjegyző hatáskörébe tartozik. 

(4) Jelen rendelet 2003. január 1. napján lép hatályba. 

Markóc, 2002. december 5. 
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Döme Julianna 

polgármester 

A rendelet kihirdetve: 2002. december 5. 
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Bíró Zsolt 

mb.körjegyző 


