
Meződ Község Képviselő-testületének 
9/2002.(Xll.16.) Ökr. számú rendelete 

Meződ Község Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvéuy 
21. §-a, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § ( 1) 
bekezdésében meghatározott feladatkörre tekintettel, a 2000. évi XLIII. törvény 23. §-ában 
kapott felhatalmazás alapján a települési szilárd hulladék kezelésével, gyűjtésével, 
elszállításával és ártalommentes elhelyezésével kapcsolatos közszolgáltatásról az alábbi 
rendeletet alkotja. 

l. fejezet 
Általános rendelkezések 

L § 

E rendelet hatálya Meződ község közigazgatási területén levő ingatlanok (lakóház, lakóház 
telke, az épületekben lévő, valamint sorgarázs, egyéb telkek) gazdálkodó szervezetnek nem 
minősülő tulajdonosaira, használóira terjed ki, az !. számú mellékletben foglalt 
utcané'Ciegyzék szerinti területen, továbbá a hulladék összegyűjtésére, elszállítására, 
ártalmatlanítására, elhelyezésére irányuló közszolgáltatást, mint komplex helyi 
közszolgáltatást (a továbbiakban: hulladékkezelési közszolgáltatás) ellátó közszolgálta:tóra. 

2. § 

A települési szilárd hulladék kezelésére szervezett és fenntartott hulladékkezelési 
közszolgáltatás Meződ Község Önkormányzatának kötelező feladata:, melyet a BIOKOM 
Környezetgazdálkodási Kft. mint szolgáltató (a továbbiakban: közszolgáltató) útján lát el. 

3. § 

A rendelet hatálya a gazdálkodó szervezetnek (Ptk. 685. § e. pont) minősülő igénybevevőre 
nem terjed ki. A gazdálkodó szervezet a külön jogszabályban foglaltak szerint köteles a nála 
keletkezett települési szilárd hulladékot gyűjteni, továbbá az annak begyűjtésére feljogosított 
hulladékkezelőnek - a felek közötti szerződés feltételei szerint - átadni, kivéve, ha annak 
hasznosítására: vagy kezelésére a jogszabályi feltételek birtokában maga jogosult. 

4. § 

( 1) A hulladékkezelési közszolgáltatás igénybe vétele a rendelet hatálya: alá tartozó 
ingatlantulajdonos (megállapodás alapján ettől eltérően a használó), lakóközösségek 
esetén a társasház, lakásszövetkezet /a továbbiakban együtt: igénybe vevő/ számára 
kötelező. 

(2) A kötelező hulladékkezelési közszolgáltatásra vonatkozó közszolgáltatási szerződés 
létrejön a közszolgáltató, valamint az igénybe vevő között: 
a) a szolgáltatás első igénybevételével 
b) a szerződés írásba foglalásával 



e) valamint akkor is, ha a szolgáltató a szolgáltatás ellátására vonatkozó rendelkezésre 
állási készségét bizonyítja. 

(3) A hulladékkezelési közszolgáltatás megszervezéséhez és a díj számlázáshoz szükséges 
adatokat - az írásba foglalt szerződés elmaradása esetén is - az igénybe vevő köteles 
bejelenti, illetve a közszolgáltató felhívására (sajtó, szórólap, levél, stb.) az 
adatszolgáltatásnak köteles eleget tenni. 

(4) A hulladékkezelési közszolgáltatásra vonatkozó szerződést újonnan keletkező és a 
rendelet hatálybalépésekor meglévő közszolgáltatási jogviszony esetén is a közszolgáltató 
küldi meg az igénybe vevőnek, aki azt kitöltve és aláírva a kézhezvételtől számított 8 
napon belül köteles visszaküldeni a közszolgáltatónak. 

(5) A hulladékkezelési közszolgáltatási szerződés tartalmazza: 
a) a felek megnevezése és azonosító adataik (a felek neve, címe, székhelye, természetes 

személy anyja neve, születési helye és ideje) 
b) a szerződés tárgya, a közszolgáltató kötelezettségei 
e) a közszolgáltatás megkezdésének időpontja, gyakorisága 
d) a szerződött tárolóedény térfogata és darabszáma 
e) az ellenérték megállapításának, számlázásnak, a számla kiegyenlítésének módja 
fJ a szerződés időbeli hatálya 
g) a szerződött gyűjtőedény azonosítására vonatkozó előírások 
h) a felek kölcsönös tájékoztatási kötelezettsége 
i) egyéb, a szerződő felek által lényegesnek tartott elemek. 
A közszolgáltató az általa aláírt szerződés 1 példányát az igénybe vevőnek a beérkezéstől 
számított 8 napon belli! megküldi. 

5. § 

(1) Szünetel a közszolgáltatási szerződés alapján létrejött jogviszony, az együttesen használt 
tárolóedények kivételével, ha a hulladékkezelési közszolgáltatás igénybe vétele amiatt 
szünetel, mert az igénybe vevő 60 napnál hosszabb ideig az ingatlant nem használja, 
feltéve, hogy a szünetelés várható időtartamát előzetesen (legalább 8 nappal korábban) 
írásban bejelenti a közszolgáltatónak. 

(2) A bejelentésben foglaltak valódiságát a közszolgáltató jogosult ellenőrizni, használt 
(lakott) ingatlan esetén az ellenőrzést követően a közszolgáltatás díját kiszámlázni. 

(3) A szünetelés bejelentett idejének lejárta előtt bekövetkező használatot legkésőbb 8 napon 
belül írásban be kell jelenteni a közszolgáltatónak. 

6. § 

( 1) 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 
egyidejűleg az új tulajdonos, illetve használó és a közszolgáltató között közszolgáltatási 
szerződés jön létre. A bejelentés megtörténtéig a közszolgáltatási díjat a korábbi 
tulajdonos részére számlázza a közszolgáltató, a változás tényleges időpontja és a 
bejelentés közötti időtartamra vonatkozó díj megfizetéséért a korábbi és az új tulajdonos 
(használó) egyetemlegesen felelős. 

(2) A szerződés egyéb elemeiben történő módosítás a közszolgáltatónál írásban vagy az 
ügyfélszolgálaton szóban kezdeményezhető. A szerződésmódosítást írásba kell foglalni. A 
választható szabványos tárolóedényekre vonatkozó szerződés módosításával egyidejüleg 
az igénybe vevő köteles gondoskodni a szabványos gyűjtőedény beszerzéséről. 

2 



ll. fejezet 
A közszolgáltatás ellátásának rendje 

A települési szilárd hulladék gyűjtése, ellenőrzése 

7. § 

Települési szilárd hulladékot csak az erre a célra kijelölt és müködtetett hulladéklerakó 
telepen, a közszolgáltató üzemelésében müködő kárászi lerakóban - vagy a közszolgáltató 
által alkalmazott egyéb, jogszabályban megengedett módon - a vonatkozó üzemeltetési 
szabályok és előírások szigorú betartásával lehet elhelyezni. 

8. § 

( 1) Az igénybe vevő a hulladékkezelési közszolgáltatáshoz a közszolgáltató 
szállítóeszközéhez rendszeresített hulladékgyűjtő edények (gyűjtőedény), valamint 
konténer (a továbbiakban együtt: gyüjtőedény) beszerzésére köteles. 
A lakosság számára e R. hatályba lépését követő első alkalommal az önkormányzat 
megvásárolja a 110 literes hulladékgyűjtő edényt. Az ingatlan tulajdonos változása esetén 
az önkormányzat a hulladékgyüjtő edényt az új tulajdonosnak adja át további használatra. 

(2) A hulladékszállítási közszolgáltatás igénybevétele heti eh'Y alkalommal kötelező. A 
szállítás idejéről az igénybe vevőt a közszolgáltató írásban, változásáról közzététel útján 
értesíti. 

(3) Az alkalmazott gyüjtőedények térfogatának arányosnak kell lennie a háztartásban 
keletkező hulladék mennyiségével, figyelembe véve a gyüjtés gyakoriságát. A választható 
szabványos gyűjtőedény méreteit - ideértve a tömblakásokat is - a rendelet 2. számú 
melléklete tmialmazza. 

9. § 

(1) A települési szilárd hulladékot az igénybe vevő köteles a környezet veszélyeztetését 
kizáró módon gyüjteni és a szállítási napon elszállítás céljából a közszolgáltató 
rendelkezésére bocsátani. Tilos a hulladékot felhalmozni, a komposztálható szerves 
hulladékok kivételével házilag (jogosultság nélkül) feldolgozni vagy a más anyaggal nem 
szennyezett papír és fa hulladéknak a hagyományos tüzelésű berendezésben történő 
elégetése kivételével bármilyen módon megsemmisíteni. 

(2) A gyüjtőedényben a háztartásban szokásosan keletkező hulladékot tömörítés nélkül kell 
elhelyezi a hulladékszállítás során alkalmazott gépi ürítés érdekében. 

(3) Ha a tartály olyan nedves hulladékot tartalmaz, amely a gyűjtőedényben összetömörödött 
vagy befagyott, ha a gyűjtőedényben lévő hulladékot összepréselték, illetőleg a tartályban 
elhelyezett hulladék összsúlya olyan mértékben meghaladja a tartály terhelhetőségét, hogy 
emiatt a tartályt az előírt módon kiüríteni nem lehet, a tulajdonos köteles a visszamaradt 
szemetet fellazítani és a gyűjtőedényt használhatóvá tenni. 

(4) A gyüjtőedény mellé hulladékot elhelyezni csak a közszolgáltatótól vásárolt, jelzéssel 
ellátott zsákban lehet, amelynek ára tartalmazza az elszállítás és ártalmatlanítás díját is. 
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10. § 

(1) A gyi'.ijtöedényben nem szabad olyan anyagot elhelyezni (forró hamu, maró- vagy 
mérgező anyag, elemek, gyógyszerek, olajos hulladékok állati tetem, folyékony vagy 
befagyott zsiradék, gyúlékony vagy robbanó anyag, kő és épülettörmelék, nagyobb 
terjedelmü, súlyú tárgy stb.) amely veszélyezteti a szemét-szállítással foglalkozó dolgozó 
egészségét vagy megrongálhatja a gyüjtőmüvet, il1etve ártalmatlanítása során 
veszélyeztetheti a környezetet (veszélyes anyag). 

(2) A közszolgáltató alkalmazottai jogos1Jltak megtagadni a kiürítést, ha a gyűjtőedényben az 
(1) bekezdés szerinti anyagot, tárgyat helyeztek el. 

(3) Tilos a hulladékgyűjtő edények tartalmába hulladék keresése céljából belenyúlni, a 
szemétanyagban vájkálni, válogatni, az edényben elhelyezett anyagot kivenni. 

11. § 

A gyüjtőedény az önkormányzat tulajdonában marad, annak rendeltetésszerű 
használatáról, tisztításáról fertőtlenítéséről az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni 
saját költségén a szükséges gyakorisággal, de évente legalább egy alkalommal. 

Építési törmelék és közterületen keletkező hulladék gyűjtése és elszállítása 

12. § 

( l) Az építésnél, tatarozásnál, bontásnál keletkezett építési törmeléket és hulladékot 
elszállításig elkülönítetten (lehetőleg konténerben vagy zárt gyűjtőedényben) kell 
gyüjteni, majd legkésőbb a munkálatok befejezését követő 48 órán belül el kell szállítani. 

(2) A közterületen keletkező háztartási és egyéb szilárd hulladékot kizárólag az e célra 
rendszeresített és felállított szeméttartóba lehet elhelyezni. A szeméttartók rendszeres 
ürítéséről és kijelölt lerakóba történő elszállíttatásáról az önkormányzat gondoskodik. 

13. § 

Az önkormányzat biztosítja a közterület int,'Yenes használatát a gyüjtőedény kihelyezéséhez. 

A közszolgáltató és az igénybe vevő feladatai 

14. § 

( l )  A közszolgáltató köteles a gyüjtőedények kiürítését legalább heti rendszerességgel, az 
előre közölt időpontban kíméletesen, az elvárható gondossággal elvégezni. 

(2) A gyűjtőedényben okozott károkat a közszolgáltató térítésmentesen köteles kijavítani, 
amennyiben a meghibásodás neki felróható okból következik be. A karbantartási munkák, 
valamint a javítás időtartamára csereedényzetet kell biztosítania. Amennyiben a 
meghibásodás nem róható fel a közszolgáltatónak, a használhatatlanná vált tárolóedények 
javítása, pótlása, illetve cseréje az igénybe vevőt terheli. 

(3) Az elhasználódott gyűjtőedény pótlásáról, valamint az elhasználódásból eredő sérülések 
kijavításáról, melyért a szolgáltató nem köteles felelősséget vállalni a mindenkori ingatlan 
tulajdonosnak kell gondoskodnia. 

( 4) A közszolgáltató gondoskodik a gyüjtőedény szükség szerinti azonosításáról. 
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15. § 

(1) A közszolgáltató a rendelet hatálya alá tartozó ingatlanon keletkezett hulladékot köteles 
rendszeresen elszállítani a kijelölt hulladéklerakó-telepre, illetve annak ártalmat
lanításáról más, a szakmai környezetvédelmi szabályokat megtartó módon gondoskodni. 

(2) A közszolgáltató hulladékszállítási kötelezettsége csak a szabványos tárolóedénybe 
elhelyezett, e rendelet hatálya alá tartozó hulladékra, illetve a szolgáltatótól vásárolt, 
jelzett zsákokra terjed ki. 

16. § 

(1) A közszolgáltató a szilárd hulladékot az ingatlan bejárata előtti úttest szélén, illetőleg a 
kapu közelében, közterületen veszi át 

(2) Az igénybe vevő köteles gondoskodni a gyűjtőedény tárolására alkalmas hely kialakítá
sáról. 

(3) Tilos a közterületen elhelyezett gyűjtőedényből a szemetet kiönteni. 
( 4) A hulladékgyűjtő tartályokat bekerített ingatlanoknál a kerítésen belül kell tárolni, azokat 

csak a hulladékszállítás napján lehet közterületre kitenni, kivéve társasházak és 
·lakásszövetkezetek esetében az 1100 literes, valamint a 770 literes gyüjtőedényt. 

(5) Az igénybe vevő köteles a hulladékgyűjtő tartályok előkészítő-, tároló helyét tisztán 
tartani, télen a hótól megtisztítani. Az ürítés alkalmával szennyezett közterület tisztításáról 
a közszolgáltató köteles gondoskodni. 

( 6) Tilos a hulladékgyűjtő edények környékét, megközelítési útvonalát tárgyak elhelyezésével 
vagy parkoló gépjármüvekkel oly módon elzárni, hogy az az edények ürítését 
akadályozza. 

17. § 

(1) A lakásokban használhatatlanná vált nagyobb méretü háztartási felszerelési tárgy, bútor és 
egyéb feleslegessé vált ingóság (lom), valamint kerti hulladék elszállításáról a 
közszolgáltató külön térítés nélkül gondoskodik évente két alkalommal. 

(2) A lomtalanítás időpontjáról a közszolgáltató közzététel útján 3 héttel az akció előtt értesíti 
a lakosságot. 

III. fejezet 
A közszolgáltatás díja 

18. § 

( 1) Az igénybe vevők a közszolgáltatásért díjat kötelesek fizetni. 
(2) Nem tagadhatja a meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a települési hulladékkal 

kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a közszolgáltató számára a 
közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre 
állását igazolja. 
Nem tagadható meg a díjfizetés arra hivatkozással sem, ho!,>y az ingatlan tényleges 
használta mellett háztartási hulladék nem keletkezik, illetve a keletkező hulladék a 
környezetszennyezés elkerülésével megsemmisítésre kerül. 

(3) A közszolgáltatás ellátásáért a közszolgáltatót e rendelet mellékletében meghatározott díj 
illeti meg, az alkalmazható díj legmagasabb mértékét a 3. számú melléklet tartalmazza. 
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(4) A közszolgáltatás díját a szolgáltató által végzett költségelemzés alapján az önkormányzat 
álJapítja .meg egy évre (díjfizetési időszak). A díjfizetési időszak kezdete minden év január 
1. napja. 

19. § 

(1) A közszolgáltatási díjat a közszolgáltatás igénybe vevője - a teljesített közszolgáltatás 
alapján, számla ellenében - negyedévenként ntólag köteles megfizetni a közszolgáltató 
számlájára való befizetéssel (átutalással). 

(2) Lakásszövetkezetek és társasházak esetén a közös képviselő, illetve a képviseletre 
feljogosított személy gondoskodik a társasházi törvény alapján hozott belső döntések 
szerint a közszolgáltatási díj felosztásáról és beszedéséről. 

20. § 

(1) Az igénybe vevő megtagadhatja a díj megfizetését abban az esetben, ha a közszolgáltató 
közszolgáltatási kötelezettségének nem tett eleget. 

(2) Nem tagadható meg a dij fizetése az (1) bekezdés szerint, ha a szolgáltatót a közszolgál
tatás nyújtásában az időjárás vagy más elháríthatatlan ok akadályozza és a közszolgáltató 
az akadály elhárulását követően a lehető legrövidebb időn belül pótolta mulasztását. 
Elháríthatatlan oknak minősül az az eset is, amikor a közszolgáltató a gyűjtőedényt 
rendszeresített jánuűvével nem tudja megközelíteni. 

21. § 

( 1) A hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéért az igénybe vevőt terhelő díjhátralék 
adók módjára behajtható köztartozás. 

(2) A hátralék keletkezését követő 30 napon belül a közszolgáltató felhívja az 

ingatlantnlajdonos figyelmét a díjfizetési kötelezettségének elmulasztására és felszólítja 
annak teljesítésére. 

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

(4) A jegyző által behajtott díjhátralékot az önkonnányzat 8 napon belül átutalja a közszol
gáltatónak. A behajthatatlan köztartozás összegét a települési önkonnányzat a behajthatat
lanság tényének megállapítását követő 8 napon belül megtéríti a közszolgáltató részére. 

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

IV. fejezet 
Szabálysértési rendelkezések 

22. § 

( 1) E rendelet alkalmazása tekintetében a szilárd hulladék közterületen engedély nélküli 
lerakásának, elhelyezésének minősül, ha a háztartási hulladékot nem a jelen rendelet 16. 
§-ában meghatározott helyre, vagy a jelen rendelet 8. § 111 és 9. § 141 bekezdéseiben előirt 
gyűjtőedénybe helyezik el. 
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(2) /Ha az igénybe vevő az /1 / bek-ben előírtakat megvalósítja, az egyes szabálysértésekről 
szóló 218/1999./Xll28./Korm. r. 7. § 121 bek.-ben meghatározott köztisztasági 
szabálysértést követ el, és százezer forintig terjedő pénzbírsággal si'.�jtható. 

V. fejezet 
Értelmező és hatályba léptető rendelkezések 

23. § 

(1) E rendelet alkalmazásában: 
Települési szilárd hulladék: az ingatlanon keletkező háztartási és egyéb, ahhoz hasonló 
jellegű és összetételű, azzal együtt kezelhető más szilárd halmazállapotú visszamaradt anyag, 
a veszélyes hulladék és a radioaktív hulladék kivételével. 
Háztartási ln11ladék: a lakóépületben, valamint a lakás, üdülés és pihenés céljára használt 
épületben, továbbá az ezekhez tartozó ingatlanon rendszeresen képződő szilárd hulladék, így 
például: konyhai hulladék, söpredék, salak, csomagolóeszközök, kisebb méretű elhasználódott 
háztartási eszközök és tárgyak. Kerti hulladék, a lakásban folytatott egyéb tevékenység 
gyakorlásából szánnazó hulladék, ha a naponta keletkező mennyisége nem haladja meg a 
szokásos mennyiséget, elhelyezhető a hulladékgyűjtő edényben és ártalmatlanítható a 
közszolgáltatás keretében a kijelölt ártalmatlanító helyen. 
Lom: a lakóépületben, a lakás, üdülés és pihenés céljára használt épületben felhalmozódott 
nagyobb méretű darabos hulladék, pl. berendezési tárgy, háztartási készülék. 
Hulladékgyűjtés: a hulladékoknak a keletkezési hely közelében, a környezettől a további 
kezelés által meghatározott elhatárolt módon, a szállítási gyakoriságtól függő korlátozott ideig 
történő felhalmozása és tárolása, amely előkészítési műveleteket is magában foglalhat. 
Települési szilárd hulladékkal kapcsolatos komplex helyi közszolgáltatás: települési 
szilárd hulladék rendszeres gyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére irányuló, 
valamint a lomok eseti elszállítására irányuló közszolgáltatás. 
(2) E rendelet 2003. január 1. napján lép hatályba. 

M��JL_ ' 
dr. Kóbor Gyula 
polgármester 

A rendelet kihirdetve: ,;:; 
Meződ, 2002. december hó 16. nap. 

····-·····-····· · ·· 
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1. számú melléklet 

Meződ község közigazgatási területén a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos 
közszolgáltatásba bevont utcák 

Kossuth Lajos utca 
Petőfi Sándor utca 
Ságvári Endre utca 
Meződi csárda 

8 



AI hulladékkezelési közszolgáltatás során 
választható szabványos DIN gyűjtőedények 

2. számú melléklet 

110 literes műanyag vagy fém kukatartály 

3. számú melléklet 

AI hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételének díja 

A közszolgáltatással ellátott területen a komplex helyi közszolgáltatás igénybevételének 
díját az ingatlanon rendelkezésre álló gyűjtőtartályok számának a tartályok űrméretétől 
függő egyszeri ürítési díjának és az ürítések számának szorzataként kell megállapítani. 

A rendszeres gyűjtésre alkalmazott tartály egyszeri ürítési díját és díjmegállapítás során 
alkalmazott kalkulációs sémát (díjképletet) a következő évre a képviselő-testület 
legkésőbb az előző év december 15. napjáig köteles e rendelet módosításával az alábbiak 
szerint megállapítani. 
A képviselő-testület a 2003. január l. napjától 2003. december 31. napjáig az egyszeri 
ürítési díjat az alábbiak szerint állapítja meg. 

1 db 1 Hl literes tartály egyszeri iirítésé111ek di ja: 
A közszolgáltató által árusított, jelzett zsák díja: 

100.- ll<'t+ÁFA 
170.- JFt+ÁFA 

A fizetendő díj az egyszeri ürítési díj és a közszolgáltatás gyakoriságának a szorzata. 

Azon igénybe vevők esetén, akik a közszolgáltatási szerződést, illetőleg annak módosítását 
nem kötik meg, és / vagy nem szolgáltatnak adatot a díjtétel megállapításához, a 
közszolgáltató jogosult családi ház esetében 2 db 110 literes edény heti egyszeri szállítása 
díjának megfelelő számlát kiállítani. 
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