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Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011. (XII. 22.) \ ltA::-

rendelete települési szilárd hulladékkal összefüggő helyi közszolgáltatás kötelező �1J 
igénybevételéről szóló rendelet módosításáról szóló 10/2003. (XII.15.) rendelet � 

módosításáról � 1, "'-\"\ 

'iLrJ. 4,.c. 
Matty Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.§ (1) � 
bekezdésének, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tv. (továbbiakban: Hgt.) 
23.§ felhatalmazása alapján a következőket rendeli el: 

1. § 
A rendelet 3. § (!) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) Matty Község területén a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi 
közszolgáltatás teljesítésére jogosult közszolgáltató az önkormányzattal kötött szolgáltatási 
szerződés alapján 2012. január 01.-től 10 éves időtartamra a Dél-Kom Kft. (székhelye: 7632 Pécs, 
Siklósi űt 52.) (továbbiakban: közszolgáltató)." 

2. § 
A rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„A települési szilárd hulladékot heti egy alkalommal kell elszállítani. A tulajdonos köteles a 
közszolgáltató által nyűjtott közszolgáltatást igénybe venni ingatlanonként 110 literes edénnyel. 
Többlethulladék keletkezése esetén a hulladékgyűjtés a közszolgáltató által forgalmazott jelzett 
műanyag zsákban lehetséges." 

3. § 
A rendelet 6. § -a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A közszolgáltatást igénybe vevő ingatlantulajdonosnak hulladékkezelési közszolgáltatási díjat 
kell fizetnie. Az egységnyi díjtételt a rendelet 1. számű melléklete tartalmazza. 

(2) A közszolgáltatás díját a közszolgáltató által megküldött számla alapján köteles megfizetni az 
ingatlantulajdonos. 

(3) A közszolgáltató a számlát az ingatlantulajdonosnak negyedévente küldi meg. 

(4) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatási díjat a közszolgáltató részére számla ellenében - a 
számla kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles megfizetni. 

(5) Aki a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, nem tagadhatja 
meg a közszolgáltatási díj megfizetését, ha a közszolgáltató az ő részére a közszolgáltatást 
felajánlotta, illetve a közszolgáltatás telesítésére vonatkozó rendelkezésre állását vagy teljesítését 
igazolja. 



( 6) Nem tagadható meg a közszolgáltatási díj megfizetése, ha a közszolgáltatót a közszolgáltatással 
kapcsolatos kötelezettségének teljesítésében az időjárás vagy más elháríthatatlan ok akadályozta, és 
a közszolgáltató az akadály elhárítását követő munkanapon a mulasztást pótolta. 
(7) A közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost terhelő díjhátralék adók 
módjára behajtható köztartozás. 

(8) A közszolgáltatót megillető díjhátralék magában foglalja a tőkét, a PTK. 301. §-a szerinti 
késedelmi kamatot, valamint a felszólítás költségét. 

(9) A díjhátralék keletkezését követő 30 napon belül a közszolgáltató felhívja az ingatlan tulajdonos 
figyelmét a dijfizetési kötelezettségének elmulasztására, és felszólítja őt annak teljesítésére. 

(10) A felszólítás eredménytelensége esetén a díjhátralék keletkezését követő 90. napot követően a 
közszolgáltató - a felszólítás megtörténtének igazolása mellett - a díjhátralékot az önkormányzattól 
igényelheti." 

4. § 
A rendelet 9. § helyébe a következő rendelkezés lép: 

(1) A lomtalanítás megszervezéséről és lebonyolításáról a közszolgáltató évente két alkalommal a 
közszolgáltatás keretében - külön dij felszámolása nélkül - gondoskodik. 

(2) A közszolgáltató a nagy darabos hulladék, továbbá a naponta szokásosan keletkező háztartási 
hulladék mennyiségét meghaladó, kizárólag a lomtalanítás alá tartozó háztartási szilárd hulladék 
elszállítására köteles. 
A lomtalanítás alá tartozó háztartási szilárd hulladék az az alkalmilag képződött vagy 
felhalmozódott háztartási hulladék, amely a közszolgáltatást végző szolgáltató által rendszeresített 
gyűjtő edényzetben mérete vagy mennyisége miatt nem helyezhető el. 

(3) A hulladékot az ingatlantulajdonos a közszolgáltató által hirdetmény útján előzetesen megjelölt 
helyen és időpontban helyezheti ki elszállítás céljából. 

( 4) Az elszállítandó hulladékot úgy kell elhelyezni a közterületen, hogy a jármű-és a 
gyalogosforgahnat ne akadályozza, a begyűjtő szállítóeszköz által jól megközelíthető legyen, a 
zöldterületet és a növényzetet ne károsítsa, továbbá ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének 
előidézésével. 

5. § 
A rendelet 11. § -ban lévő felsorolás az alábbi ponttal egészül ki: 

„ - az elszállítandó hulladéknak a közterületen való nem megfelelő elhelyezése (9. § (4) bek.)" 

6. § 
A rendelet 1. számú melléklete helyébe a következő rendelkezés lép: 

„ Lakossági szilárd hulladékszállítás díjmeghatározása: 



110 literes edényzet díja: 220,- Ft+ÁFNürítés 

jelzett hulladékgyűjtő műanyag zsák díja: 
(a zsák árában az elszállítás költsége is szerepel)" 

7.§ 
Ezen rendelet 2012. január 1. napján lép hatályba. 

�fik _ _\ YLO@:' �k 
Fallerné Knopf Zita 

polgármester 

Elfogadva: 2011. december 21. 
Kihirdetve: 2011. december 22. 

2.860,- Ft+ÁFNnegyedév 

320,- Ft+ÁFNdb 


