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7/2003.(VII. 1 5.) sz6rnfi rcnd clctc
cgys6gcs szerhczctbc foglalva a 1312004.(X1,22.\ sz. rcndclcttcl.

a tclcpiil6si szil6rd hullad6hra vonatkoz6 helyi lciizszolgr{ltatr{srdl

Okolag kcizsdg Onkolmduyzat l(dpviselo-testiilete a telepiilis tisztasdgdnak biztositdsa is a
teleptil6si szil6rd liullad6kkal 6sszeftiggo kdtelezo helyi kcizszol96ltatds szabiilyoz6sa
6rdekiben, az egyes helyi kcizszolgdltatdsok kcitelez6 igdnybevitel6rol sz6l6 1995. ivi XLII.
tv. 2. $.-a alapjdn, illetve a hulladikgazddlkoddsr6l sz6l6 2000, 6vi XLIll. tv" 23. g.-ban
kapott fellratahnazds alapjdn, figyelernrnel ezen tdrvinyekben, valamint a24212000.(Xil.Z:.)
I(olrn. r'endeletben foglaltakra a kdvetkez6 r.endeletet alkotja.

A Rcndclct c6lja

A Rerrdelet celja, hogy Okordg kdzsig kdzigazgatasi leriiletin a koztisztasdgot fenntartsa, a
telepUlesi szil6r'd hulladdk osszegytrjtisire is elszdllitds6r'a vonatkozo kozszolg6ltatdst, anrak
kotelezo igdnybevdtel6t biztositsa is szabillyozza az ezekkel kapcsolatos f'eladitokat, jogokat
es kritelezettsigeket, tovdbbd tilalmakal.

Altal6nos rcndclkcz6scl<

l. $.

(1) A Rendelet (tovdbbiakbau: ,,R") hatdlya Okor'6g kozsig kdzigazgatdsi tertiletire terjed
ki: (a R tertileti hardlya).

(2) A R liatdlya az ingatlan tulajdonos6ra, birtokosdra, vagy haszn6l6jdra (a tovdbbiakba':
tulajdonos), tov6bb6 a hulladik 6sszegyiijtisdre, elsz6llit6sara 6; elhelyezisir.e
irdnyul6 kdzszolgdltatdst elldt6 (a tovebbiakban: kdzszolg6ltat6) szervezetre terjed ki
(a R, szernilyi hatdlya).

A tclcptil6si szil6rd hullad6l<ra vonatl<oz6 hdzszolgr{ltatds

2. $.

(1) A telepi-ilis szildld hulladikkal kapcsolatos komplex helyi kozszolg6ltatds: a telepiil6si
szil6Ld hulladik rendszet'es gyi.ijtisite, elsz6llftdsdla, dr.talomme'tes elhelyei6sere
irdnyul6 kdzszol gdltatds.

(2) Al(dpvisel6-testtiletfeladatakiildnosen:
a') a kornplex helyi kdzszolgaltatds kdr'6be taltoz6 telepi.ildsi szildr.d hulladik

t'endszetes osszegytijtisinek, elszdllitdsdnalc is dltalmatlarrltdsdnak megszervezdse.
b') a telepulisi szildrd hulladdkkal kapcsolatos kornplex helyi krizszolgdltatds dijdnak

(kcizszol gdltat6s i szernitdfj ) rnegdl I apitdsa.(3) A l(ipvisel6-testi.ilet a telepi.ilisi riilard hulladdkkal kapcsolatos feladarai'ak
rnegval6sftdsa sot'dn a hulladikok hasarositdsdnak, rhjr.afeihaszn6ldsdnak is az
6r1ahnatlanitand6 hulladik rnennyis6ginek csokkentds. ird"Lib"n t6rnogatja a
szelektiv hul ladikgyt'rj t6s sz6l es kcir.t'r elteri esztisit,
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A kiizszolgdltatis cll{tdsr{nah rcndjc 6s m6dja

3. S.

A l(epvisel6-testi.ilet a szil6rd hulladdkkal kapcsolatos lccizszolgdltat6s ell6tdsrival a
Duna-Drdva Menti Hulladdkgazddlkod6si Kft., Szigetv6r (tovrlbbiakban: szolg6ltato)
bizzaneg.
A k<izszolgiltatds ell6tdsa rendjdnek iltalinos szabdlyaikdnt a kovetkezoket kell
drvdnyesiteni:
a.) A telepiildsi sziklrd hulladik gytijtdse, t6r'ol6sa sordn olyan gondossriggal kell

eljirni, hogy a hullad6k seln az ingatlanon, sem a krizteri.iletell, seul a sz6llito
jdrnriibe valo i.iritdskor ne sz6r6djon szdt, ne porozzotT, 6s egy6b m6don
kornyezetterheldst ne iddzzen el6.

b.) A telepi.ilisi szildrd hulladik gyiijtise a keletkezo hullad6krnennyisig 6s a gyrijt6s
gyakorisdga alapjdn, szabvdnyos I 10 I tirtartalmir fedeles hulladdkgytijto edinyben
tcirtdnhet. 'fobblethulladdk eset6n kizirolag a kcizszolg6ltat6tol vds6rolt, matlicds
jelzdssel ell6tott mrianyagzsdkban helyezheto el a hulladik.

A nagyobb mdretii berendezisi tirgy (lom) szewezett dsszegytijt6s6rol ds

elszdllitisdr6l (lorntalanitds) dvente egy alkalommal a szolgdltat6 tdritdsmentesen
gondoskodik.
A lomtalanites idopontjdr6l, valarnint tertileti feloszt6siirol a szolgdltato 3 hittel az
akcio elott az onkormhnyzat ritjdn drtesiti a lakossdgot,

A szolgiltat6 fcladatai

4. $.

A szolgiltat6 a rendelet hatdlya al6 tafioz6 ingatlanon keletkezett telepiilisi szil6rd
hullad6kot kdteles rendszeresen elszillitani a kijelolt sellyei hullad6lclerak6 telepre,
illetve annak 6rtalmatlanitdsdr6l rnds, a szalcmai 6s kdrnyezetvddelmi szabdlyokat
megtart6 m6don gondoskodni.
A szolg6ltato koteles a tdrol6 edinyek kii.iritdsdt szakszertierr, az elvdlltat6
gondossAggal elvdgezni.
A t6roloeddnyben okozott lcdrokat a szolgiiltato t6rit6srnentesen koteles kijavitani,
amennyiben a rneghibdsodis nek felrohato okbol kdvetkezilc be. A szolgdltatonal< az

ebbol ered6 karbantartdsi munkiik, valamint a javit6s id6tartam6ra rnisik szerndtgyt'rjto

eddnyt kell biztositania. Amennyiben a rneghib6sodds nem rohat6 fcl a szolgdltat6nak,
a haszndlhatatlannd vdlt tdroloeddnyek javitdsa, p6tl6sa, illetve cserije a haszniilot
terheli.
A szolgdltat6 a rendelet hat6lya ald nem 1rartoz6 hullad6lc elszdllitdsrlt megtagadhatja.

A kornplex helyi kdzszolgdltat6s lccirdben a szolgdltato ds a tulajdonos lcciztitti

jogviszonyt a kozszolg6ltat6s igdnybev6teldnek t6nye hozza l6tre.
Az (5) bekezd6sben meghatdrozott jogviszony kezdo idopontja az a nap, amelyen a

szolgdltato a komplex helyi kcizszolg6ltatds teljesit6sdnek megkezd6sirol ds ldnyeges

feltdteleirol a tulajdonost irdsban dftesitette, illetve fclhiv6s klzzetetele ridAn

til|lcoztatta.
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A szolgrlltat6 a kcizszolgriltatrissal cisszeftigg6 tevikenysigdt mindenkor a vonatkozo
jogszab6lyi eloirdsokban foglalt mirszaki, kdzegdszsdgugyi ds egydb felt6teleknek
megfclel6en kciteles elldtni.
A kcizszolgdltatds dijrinak rneg6llapft6sihoz kciltsigelernzdst kdszit 6s azt rninden dv
trovember 15.-ig az cinkonn6nyzatnill eloterjeszti. Kciteles a tevikenysdgilol a
Kipviselo-testtiletnek 6vente beszdmolni.

Az ig6nybevcv6 l<titclcss6gci

s. $.

A tulajdonos koteles a hiiztartiis6ban keletkezett hulladikot az e cdlta alkalmas
szabv6ny tdrol6eddnyben, vagy rnatricds rniianyagzsdkban osszegyfijtepi, a
t6r'ol6edinyt a szolg6ltat6 6ltal rnegdllapftott napon, az ingatlan eld elhelyeini olyan
nr6dotr, hogy az a ktizrirti ds gyalogos folgalmat ne akaddlyozza, valarniirt a szem6t
elsz6llitis6t lcdvetoen a triroloed6nyt a kcizteriiletrol haladdlctalanul elszdllitani.
A tulajdonos kdteles a szolgdltatdst ig6nybe vemi, ezen tfrlmenoen a szemdt
elszdllitrls6r'ol 6s a lcijel<ilt szemittelepen tcirt6no elhelyezisdrol saj6t maga is
gondoslcodhat. Ez esetben a hullad6k elhelyezdsdnek dija 2003. dvben 2.286,- Ft t-
AFA/m3, I rn3-ig dijmentes.
A szemitgyrijto eddnyek tiszt6ntartds6rol a tulajdonos koteles goldoskodrri.

(l)

(2)

(3)

(l)

A szolgdltatdsra vonatkoz6 szcrzdd6s

6. $.

Az dnkorminyzat a szolgdltat6val szerzodist krit a hullad6lcsz6llit6sla. A
a Polg6ri ttirvinylccinyvben szab6lyozott feltdteleken 6s felek kolcsrinrjs
kcitelezettsdgdn tril tartalmaznia kell:

szelzoddsnek
t6jdkoztat6si

(2)

(3)

a.) a szolgiltatiis taltalmdt, a szolgdltatdssal ellitotl ter.tilet hatiirait,
b.) a szolg6ltato szolg6ltat6si kdtelezettsigeit,
c') az dukorurdnyzatnak a szolgdltatds rnegszervezdsdvel ds fenntartils6val kapcsolatos

kcitelezetts6geit,
d.) a szolgdltat6s dij6t, a dij megiillapitds6hoz sziiksdges kcilts6gelemz6st,
e.) a dij beszeddsdnek rnodj6t, azezzelkapcsolatos aJatszolg6ttutari kcitelezettsdget,f.) a dijhatlaldk esetdn a szolg6ltat6t rnegillet6 jogokat, illetve az <jnkorm 1nyzat

feladatait.
A szolgriltat6rrak az cinkormtnyzattal kcitcitl szerzoddsdben meg kell jeldlni a teljesitds
helydt, fdejit, rn6djdt, a fizetendo dijat, fenntaftva a szolg6ltat6n ak - az6nkor.m6nyzat
dijrneg6llapito rendelete szerinti rniltiknek megfclel6 - rn"6dosit6sra val6logat.
A nem lak6s ciljrira szolgiilo helyisdg, kriziilet, intdzmdny esetdben a"silgeltat6 a
szenrdtsz6llitdst kiilcin rneg6llapod6s alapj 6n v egzi.

A kiizszolgr{ltatr{s dij a

7. $.

A szemdtszrillit6si szolgriltatdsdlt az iginybevev6k szolgiiltatiisi dij fizetisdr.e
ktitelesek, melynek megfizetdsdt az cinkoirn6nyzat kcitellsek. Muginrr.n dlyek

(1)



tulajdon6ban dllo lakdsok eset6ben a tulajdonos mentes a dij fizetdse al6l, merltes
tov6bb6 a magdnszem6ly tulajdoniban l6v6 lakis b6rldje.
A dij fizet6sdt az onkormdnyzat 2003. 6vben a lalcossdgt6l ritvillalja, 6s a
szolgdltat6val kcitritt szerzodds alapjin a szolg6ltat6 6ltal rnegkiilddtt szimla alapjdn
fizeti a kdzszolgdltatds dij6t.

a 1 3i2 0 04. (XI.2 2.) Q".zr. rcn-dj,lct tcl m 6d osit v a
(2) A. szolgtiltatdsi dij mdrtdke 2005, janudr 1+61 magdnszemdlyek esetdn: 125 Ft +

AFA/iiritds.

A szolgtiltatdsi dfj mdrtdke 2005. janudr l-tdl a nem lakds cdljdra szolgtilf helyisdg,
kiiziilet, intdzmd ny esetdn :

(3)

70 literes ecldny:
90 literes eddny:

II0 literes eddny:
240 literes eddny:
770 literes ecldny:

1100 lileres eddny:
3 nf-es kontdner:
5 m3-es kontdner:

142,- Ft + AFA/iiritds/eddny
199,- Ft + AFA/iiritds/eddny
238,- Ft + i.rl/nrnds/eddny
490,- Ft + AFA/iiritds/eddny

1.985,- n + AFA/iiritds/eddny
2. 3 5 0,- n + AFA/iiritds/eddny
6.100,- Ft + AFA/iirftds/eddny
9,270,- Ft + AFA/iiritds/eddny

(4)

(1)

A szolgdltatdsi dij mdrtdke 2005. janudr l-t6l a matricds mfianyagudk elsztillitdsa
ds elhelyezdse esetdn: 294,- Ft +AFA/db."

8. $.

Arnennyiben az ingatlan tulajdonosi, vagy haszn6lati viszonyaiban vdltozds kcivetkezik

be, rigy az [j tulajdonos, vagy hasznilo a kor6bbi tulajdonossal egyetemlegeseu

lcciteles a vdltozAs t6nydt 15 napon beliil irdsban bejelenteni a szolg6ltat6nalc, A
viltoz6s bejelent6sdvel egyidej uleg az fj tulajdonos, illetve haszn6l6 is a szol6ltat6

kozdtt a kcizszolgdltatdsi szet'zod6s l6trejon.
Ennek a bejelentesnek a rnegt6teldig a kozszolgiltatdsi dijat a koribbi tulajdonosnak

kell megfizetni.

e. $.

A tulajdonos rnegtagadhatja a dij rnegfizetdsdt abban az esetben, ha a szolg6ltato

lcdzszolgdltatisi kdtelezettsdgdnek nem tesz eleget.

Nenr tagadhat6 meg a dij fizet6se az (l) bekezdds szerint, ha a szolgdltatot a

lc<izszolgiltatds nyirjtds6ban az iddj6r6s vagy mds elhdrithatatlan ok akaddlyozta 6s a

szolgiltat6 az al<adiiy elh6rul6s6t kovetoen a lehetos legrovidebb idon beltil p6tolta a

rnulaszt6s6t.

(2)

(1)

(2)

10.$.

A tulajdonost, illetve haszn6lot a szolg6ltato vagy megbizottja a kdsedelembe esdstol

sz6pritott 30 napon beltil frdsban sz6litja fcl dijfizetdsi kcitelezettsdg6nek teljesit6sdre.



Zir6 6s vcgycs rcndcllcczdsek

11.S.

(l) A rendeletben foglaltak betart6sdt a Polgdrmesteri Hivatal Epit6si 6s
Viirosi.izerneltet6si Oszt6lya ellenorzi.

(2) A jelen rendeletben foglaltalc megszeg6se ,,kotelezo szem6tsz6llit6s ig6nybev6tel6'ek
ehnulasztdsa" szabiilysdrtdsnek rnin6siil, arnely 10,000,- F't-ig terjed6 p6nzbirs6ggal
srijthato,

(3) A szab|lysdrt6si eljrirds lefolytat6sa a sellyei Polgdrpresteri Hivatal hatdsk6rdbe
tartozik.

(4) Jelen lendelet kihirdetdse napjdn l6p 6letbe, ezzel egyidejtileg a 1112002.(XII.l9.)
szarnri rendelet hatrilyrit veszti.

Okoriig, 2003.jrilius 1 5,

Ilogddn Jr{nos sk.
polgiirmester

A rendelet kihirdetve:
Okor6g, 2003.jfilius I 5.

Egysdges szerkezetbe foglalva:
Okor6g, 2005. februrir 3.

Bogdiin Jdnos
polgdunester

Dr. Fckctc Zsolt sh.
aljegyz6

Dr. Fel<cte Zsolt sk.
aljegyzo

Dr. F'ekete Zsolt
aljegyzo


