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MÁRIAKÉMÉND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2003. (IV.04) 
SZÁMÚ RENDELETE A TELEPÜLÉSI SZILÁRD ÉS FOLYÉKONY HULLADJÍKKAL 

KAPCSOLATOS HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL ÉS ANNAK KÖTELEZÓ IGÉNYBEVÉTELÉRŐL 

(EGYSÉGES SZERKEZETBEN) 

\!Iáriakéménd Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 16. § (1) bekezdésében, valamint a hulladékgazdálkodásról 
szóló 2000. évi XLIII. törvény (Hgt.) 23 .§-ában kapott felhatalmazás alapján különös 
ligyelemmel a 242/2000. (XII. 23 .) Korm. rendeletben, valamint a 213/200 !. (XI. 14.) Korm. 
rendeletben foglaltakra az alábbi rendeletet alkotja: 

I. FEJEZET 

Általános rendelkezések 

1.§ 

(l) Jelen rendelet célja, hogy Máriakéménd község közigazgatási területén a lakosság 
egészségének védelme, valamint Máriakéménd község természeti és épített környezetének 
megóvása érdekében a települési szilárd és folyékony hulladékra vonatkozó 
közszolgáltatást és annak kötelező igénybevételét bi ztosítsa, i lletve az ezekkel kapcsolatos 
feladatokat és hatásköröket, jogokat és kötelezettségeket, tilalmakat és 
jogkövetkezményeket a helyi sajátosságoknak megfelelően rendezze. 

(2) A települési szilárd és folyékony hulladéldcal kapcsolatos helyi közszolgáltatás 
Máriakéménd község belterületére terjed ki. A település belterületén lévő valamennyi 
i ngatlan tulajdonosa, birtokosa vagy használója (a továbbiakban: ingatlantulajdonos) az 
ingatlanán keletkező települési szilárd és folyékony hulladék gyüjtéséről és annak a 
begyüjtésére feljogosított és engedéllyel rendelkező hulladéld,ezelőnek történő átadásáról 
az e rendeletben meghatározott módon köteles gondoskodni. 

(3) A közszolgáltatás az ingatlantulajdonos által a közszolgáltató szállítóeszközeihcz 
I' rendszeresített gyüjtőedényben, vagy a rendeletben megjelölt egyéb módon az ingatlanon 

összegyüjtött és a közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési szilárd és folyékony 
hulladék begyüjtésére és rendszeres, illetve alkalmi elszállítására; az ingatlanon 
összegyüjtött lomtalanítás körébe vont települési szilárd hulladék - a közszolgáltató által 
meghatározott időpontban és helyen történő - begyüjtésére és a közszolgáltató általi 
elszállítására; hulladéld,ezelő telepek, hulladéklerakók és a hulladék ártalmatlanítását 
szolgáló létesítmények létesítésére, müködtetésére és üzemeltetésére; valamint a fen t 
meghatározottak szerint gyüjtött, begyüjtött és elszállított települési szilárd és folyékony 
hulladék ártalmatlanításárn terjed ki. 

2.§ 

(1) A rendszeres lmlladékszállításba bevont területen az ingatlantulajdonos a jelen 
rendeletben meghatározottak szerint jogosult és köteles igénybe venni a helyi 
közszolgáltatást. 
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(2) Gazdálkodó szervezet akkor köteles a helyi 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 helyi kötelező közszolgáltatásra vonatkozó közszolgáltatási szerződés létrejön a 
közszolgáltatás első igénybevételével. 

ll. FEJEZET 

A közszolgáltatás ellátásának rendje 

3.§ 

(1) Máriakéménd Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a települési szilárd hulladék 
tekintetében fennálló, a hulladékkezelési közszolgáltatás megszervezésére és fenntartására 
irányuló kötelezettsége teljesítésének érdekében önálló közszolgáltatást szervez. 

(2) Máriakéménd község közigazgatási területén a hulladékkezelési közszolgáltatás 
tel jesítésére kizárólagosan jogosult hulladékkezelő a DÉL-KOM Dél-dunántúli 
Kommunális Szolgáltató Kft. Uelen rendeletben: Közszolgáltató). 

(3) Települési szilárd hulladékot csak az erre a célra kijelölt és legálisan müködtetett 
hulladéklerakó telepen - jelenleg a Kökényi. Hulladéklerakóban (059, 020/2, 021, 022/3 
hrsz. ) ,  hulladék udvarban, vagy a közszolgáltató által alkalmazott egyéb, jogszabályban 
megengedett módon, a vonatkozó üzemeltetési szabályok és előírások szigorú betartásával 
szabad elhelyezni. 

(4) Az önkormányzat szükség esetén gondoskodik a közszolgáltató javaslata alapján a 
gyűjtőpontok, valamint a lerakóhely kijelöléséről, a létesítmények megvalósításáról és 
rnüködtetéséről a közszolgáltató útján, valamint biztosítja a közterület használatát az 
indokolt mennyiségü gyüjtőedény kihelyezéséhez, tárolásához és megközelítéséhez. 

3/A. § 

( l )  A települési folyékony hulladék összegyüjtését és el szállítását nyilvános 
közszolgáltatási pál yázat alapján határozatlan időtartamú szerződés szerint Straub 
József, Sárdi László és Benedek Gábor egyéni vállalkozók végzik. 

(2) A települ ési folyékony hull adék l eürítő hely (belvárdgyulai 084/7. hrsz.) 
üzemeltetését - Szederkény, V crsend, Máriakéménd és Monyoród Községek 
Önkormányzataival kötött megállapodás alapján - a Délvíz Zrt. (Bóly, Hősök tere 8/c.) 
végz1. 

(3) A települési folyékony hulladékot csak az erre a célra kijelöl t és kialakított 
közcélú ártalmatlanító telepen szabad elhelyezni. 
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4.§ 

(!) A hulladékszállítási közszolgáltatás igénybevétele heti egy alkatommal kötelező. 

(2) A szervezett közszolgáltatást igénybevevők számára a szabványos tárolóedények 
használata kötelező. 

5.§ 

A közszolgáltató a települési szilárd hulladékot heti egy alkalommal köteles elszállítani. A 
szállítás módjáról és idejéről az ingatlantulajdonost a közszolgáltató - belátása szerint -
írásban vagy közzététel útján tájékoztatja. 

III. FEJEZET 

Az ingatlantulajdonosok jogai és kötelezettségei 

6.§ 

(!) Az ingatlantulajdonos köteles Mári akéménd 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, károsítását kizáró módon köteles gyűjteni, 
és ahhoz a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített tárolóedényt köteles igénybe 
ven111. 

(3) Az ingatlantulajdonosnak a hulladék gyűjtése során megfelelő gondossággal 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 zavaija, és az ingatlanán· 
keletkező hulladék mennyiségét alacsony szinten tartsa. 

(4) Az ingatlantulajdonos a tárolóedényben az ingatlanon szokásosan keletkező hulladékot 
tömörítés nélkül úgy helyezheti el, hogy annak fedele zárható legyen, valamint az a 
hulladékszállítás során a közszolgáltató alkalmazottainak egészségét ne veszélyeztesse, a 
gépi ürítést ne akadályozza, az ürítő berendezést ne károsítsa. 

(5) A tárolóedény mellé hulladékot elhelyezni csak a közszolgáltatótól vásárolt, jelzéssel 
ellátott zsákban lehet. A jelzett zsák ára tartalmazza a települési hulladék elszállításának, 
kezelésének és ártalmatlanításának költségét. 

(6) J-Jci a tárolóedény olyan nedves hulladékot tartaln1az, an1cly összetön1örödött vagy befagyott, vagy a benne 
lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy en1iatt a tárolóedényt az előírt n1óclon kiüríteni nen1 lehel, a 
tulajdonos köteles a visszan1aradt hulladékot fellazítani és a tárolóedényt használhatóvá tenni. 
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7. §  

(1) A tárolóedényben tilos olyan anyagot elhelyezni (forró hamu, maró-, mérgező anyag, 
állati hulla, folyékony vagy befagyott zsiradék, gyCiiékony vagy robbanó anyag, kő és 
épülettörmelék, nagyobb te1jedelmü, súlyú tárgy, stb. ) ,  amely veszélyezteti a 
hulladékszállítással foglalkozó alkalmazott egészségét, megrongálhatja a 
gyűjtőberendezést, ártalmatlanítása során veszélyeztetheti a környezetét, a települési 
szilárd hulladékkal együtt egyéb okból nem gyüjthető, illetve nem minősül települési 
szilárd hulladéknak. 

(2) Ha a közszolgáltató alkalmazottai megállapítják, hogy a hulladék nem a közszolgáltató 
szállítóeszközéhez rendszeresített és a közszolgáltatótól átvett tárolóedényben vagy más 
gyüjtőeszközben került kihelyezésre; illetve a kihelyezett tárolóedény a közszolgáltató 
által alkalmazott gépi ürítési módszerrel - az ingatlantulajdonosnak felróható okból - nem 

( üríthető; vagy a tárolóedényben az (!) bekezdésben megjelölt anyagot, tárgyat helyeztek 
el; illetve az túltöltött, a kiürítést és a hulladék elszállítását jogosultak megtagadni. A 
kiürítés és a hulladék elszállításának megtagadásáról a közszolgáltató az ok feltüntetésével 
értesíti az ingatlantulajdonost. Az emiatt el nem szállított hulladék elszállításáról az 
ingatlantulajdonos köteles gondoskodni. 

• 

!' 

8.§ 

A tárolóedényeket szükség szerint, de legalább évente két alkalommal ki kell tisztítani és 
fertőtleníteni. A tárolóedények rendszeres tisztítása és fertőtlenítése az ingatlantulajdonos 
feladata, annak költségei az ingatlantulajdonosokat terheli. 

9.§ 

(!) Az ingatlantulajdonos köteles a tárolóedényeket a hulladék elszállítása céljából a 
közszolgáltató által megjelölt időpontban, a begyüjtést végző gépjármüvel megközelíthető 
és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni. A tárolóedényt legfeljebb a szállítási napot 
megelőző napon 18.00 órától lehet kihelyezni a közterületre, kivéve a tartósan 
engedélyezett elhelyezést. 

(2) Azokon a területeken, ahol a tárolóedényeket a közszolgáltatónak való átadás végett 
közterületre - a forgalom akadályozása, illetve városképi okokból - nem lehet kihelyezni, 
ott a tárolóedények kihelyezéséről az ingatlantulajdonos, vagy külön megállapodás 
alapján, díj ellenében a közszolgáltató gondoskodik. 

10. § 

( 1) Az ingatlantulajdonos a tárolóedényeket az ingatlan területén belül, illetve zárható 
helyiségben vagy zárható tárolóban köteles elhelyezni úgy, hogy ahhoz illetéktelen 
személyek és állatok ne féljenek hozzá. A tárolóedényeket csak a 11.§ (1) bekezdésben 
megjelölt időtartamban lehet közterületen elhelyezni. 
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(2) Az ingatlantulajdonos köteles a tárolóedények előkészítő-, tároló helyét tisztán tartani, 
télen a hótól megtisztítani. A begyüjtés alkalmával szennyezett közterület tisztításáról a 
közszolgáltató köteles gondoskodni. 

(3) Tilos a tárolóedények környékét, megközelítési útvonalát tárgyak elhelyezésével vagy 
parkoló gépjármüvekkel oly módon elzárni, amely a tárolóedényeknek a gyakorlatban 
kialakult módon történő ürítését akadályozza. 

IV. FEJEZET 

A közszolgáltató jogai és kötelezettségei 

11.§ 

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

(2) A tárolóedényben okozott károkat a közszolgáltató térítésmentesen köteles kijavítani, 
arnennyihen a károkozás neki felróható okból következik be. A közszolgáltatónak az 
ebből eredő karbantartási munkák, valamint a javítás időtartamára helyettesítő 
tárolóedényt kell biztosítania. Amennyiben a károkozás nem róható fel a 
közszolgáltatónak, a használhatatlanná vált tárolóedények javítása, pótlása, illetve cseréje 
az ingatlantulajdonost terheli. 

(3) Az elhasználódott tárolóedény pótlásáról a mindenkori ingatlantulajdonosnak kell 
gondoskodnia. 

(4) A nagydarabos hulladék (lom), továbbá a naponta szokásosan keletkező háztartási 
hulladék mennyiségét meghaladó falomb és kerti hulladék szervezett gyC1jtéséről, 
elszállításáról és ártalmatlanításáról (lomtalanítás) a közszolgáltató évente legalább egy 
alkalommal térítésmentesen gondoskodik. A háztartási veszélyes hulladék szervezett 
gyüjtéséről, elszállításáról és ártalmatlanításáról a közszolgáltató térítés ellenében, az 
ingatlantulajdonossal kötött külön megállapodás alapján gondoskodik. 

(5) A lomtalanítás időpontjáról, valamint területi felosztásáról a közszolgáltató két héttel 
korábban tájékoztatja a települési önkormányzat jegyzőjét, aki erről 3 napon belül a 
helyben szokásos módon értesíti az ingatlantulajdonosokat. 

( 6) A közszolgáltató a rendelet hatálya alá tartozó ingatlanon keletkezett hulladékot a jelen 
rendeletben írt szabályok szerint köteles rendszeresen elszállítani a kijelölt hulladéklerakó 
telepre, illetve annak ártalmatlanításáról más, a szakmai környezetvédelmi szabályokat 
megtartó módon gondoskodni. 

V.FEJEZET 

A közszolgáltatás díja 
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12. § 

(1) A szilárd hulladék elszállításának díját a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. 

(2) A folyékony hulladék elszállításának legmagasabb díját a rendelet 2. számú melléklete 
taiialmazza. 

VI. FEJEZET 

Közterületen keletkező hulladék gyűjtése és elszállítása 

13. § 

(1) A közterületeken keletkező háztartási és egyéb szilárd hulladékot kizárólag a kijelölt 
hulladéklerakóban /3.§. (3) bek./ lehet elhelyezni, amelyről az önkormányzat a 
közszolgáltatás keretein kívül, külön szerződés alapján gondoskodik. 

(2) Az illegális hulladéklerakók felszámolásáról az önkormányzat a közszolgáltatás keretein 
kívül gondoskodik. 

vu. FEJEZET 

Hatályba léptető és átmeneti rendelkezések 

14. § 

(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2003. január l. napjtól 
kell alkalmazni. Kihirdetéséről a helyben szokásos módon a köijegyző gondoskodik. 

(2) A 3.§ (1.) bekezdés szerinti közszolgáltatási szerződést 2002. december 31-ig köti meg az 
önkormányzat a közszolgáltatóval. 

Máriakéménd, 2003. április 2. 

Rott Ferenc 
polgármester 

Ez a rendelet Máriakéménd Községben kihírdetésre került. 

Máriakéménd, 2003. április 4. 
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Dr. Szlávecz Tamás 
köijegyző 

Dr. Szlávecz Tamás 
körjegyző 
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1. sz{1111 ú n1elléklet 

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás díja 
(közszolgáltatási szemétdíj) 2013-ban 

A közszolgáltatás tartalmazza: 

- a heti egyszeri gyakoriságú gyüjtést, 
- a lomtalanítást évente két alkalommal, 
- az összegyüjtött hulladék elszállítását a lerakóra, 
- a lerakón elhelyezett hulladék ártalmatlanítását. 

I. A kötelező közszolgáltatással ellátott területen a közszolgáltatás 
igénybevételének díját az ingatlanra rendelkezésre bocsátott 
gyüjtőedények számának és az ürítések számának szorzataként kell 
megállapítani. 

A 110/120 literes tárolóedény egyszeri ürítési díja 196 Ft+ Áfa 

2. szá1nú 1neiléklet 

Máriakéménd Község Képviselőtestülete a folyékony hulladék elszállításának 
legmagasabb díját bruttó 800 Ft/m3 összegben állapítja meg. 
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