
A polgárrn<'ster dmondja, hogy a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgaltatásról 
szóló rendeletet is szükséges módosítani ezzel összcl'Uggósbon. A javaslat a közszolgáltutó 
változása miau fontos, egyebekben a 8/2001 é,•j rendelet nem módosul. 

l'atapoklosi Köwégi Ünkm·mányzat I0/2002/Xll,09/ sz. rendelete 11 8/2001 (Vlll. 28.) 
számú rendeletének i!Hídosításilról: 

A teleplllési s1.ih\nl llulladéklml ku11csolato$ közszolgáltatásról 
(egységes szerke1.etben a 2003 január t�töl hatályba lépö változásokkal, a vlihoús <l()lt 

bctilvel �m:dve) 

A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. cvi XLlIL lői:vény 23.§-ában kopott folhatalrnazás 
alapji\11 - figyelembe véve a hulllldékket.clési közszolgáltató kíválaszlásáról és a 
kö7-�zolgáltalási szerzi\désröl szóló 24112000. (Xll.23.} Kormány rendelet, a települési 
hulladékkezelési közszolgáltatási dlj rnegl\Jlapításának részletes swkmai szabályairól szóló 
24212000.(Xlt.23.) Kormány rendelet eli\lrásait is - Patapoklosi Klizscg Önkormányzatármk 
Képviselötes!Ulcte a kövctkezölrnl rendel i �I: 

A rendelet célja 

1.§. i\ rendelet célja Patapoklosi község tenneszctcs és épitclt környezetének, valamint 
közegészségi állapotának megóv<lsa a keletkező. települési szilárd hulladékok káros hatírsaitól, 
a7.0k célswríl és gondos ket.clése r6vén. 

A rendelet hrHálya 

2.§. ( 1) A rcndelel hatálya Patapoklosi község közigazgatási területére terjed ki. 
(2) A rendelet személyi hatálya a közignz.gatási határon bollll ·a bcl· és külterületi 

mczőgazdusági ingatlanok kivctclével • valamennyi ingntlantulajdonosra és használóra (a 
továbbiakban: Tulajdonos) kiterjed, függctlenill altó!, hogy a Tulajdonos természetes vagy 
jogi szcm<.\ly, vagy jogi személyiség mllkülí gazdasági túrsaság. 

(3) A rendelet lmlálya kiterjed n lt1kossági és intézményi fogyasztásból, felhasználásból. 
szolgáltahiwól, továbbá az ingatlanok, köz- és t.öldterUlctck tisztnntm1ásából származó 
hulladékokro(a továbbiakban: települési szilárd hulladék). Nem terjed ki a termelési· cs 
ves;i:élycs hulladékokrn. 

(4) l'atapoklo>Í Önkormányzat kö1ele1.i\c11 ellátandó kö7��zolg;\hatáskénl a:z 

ingat!antult�jdonosoknál keletkező települési szítárd hulladék kezelésére köiszolgáltatást 
s1.ervez, es tan fenn' 

(5) A Tulajdonos köteles az ingutlanán keletkező települcsi szilárd hulladékot gyűjteni, a 
közszolgliltutásl igénybe venni, annak végrehajtdsában jelen rcndcletbcn m<.lghatározott 
módon cs mértékben küzremüködni, az clvegzc!t szolgáltatásért e rendeletben 
mcghatárowttak sicrintl'11t!lpoklosi Önkorrrnlnyzalánn� ,díjat fizetni. 
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A S1.ollláltati> <.\s a közszolgáltatás ellátása 



3.§. ( l] Patapoklosi Községi Orrkorrmí11y::a1 a kő::sw!gállatás megszerve:::és<il'e vom11kozó 

kötele;;ellsrlgének a he(vi ki!::szofgállatás 1el;esítéséreJogot szerzel/ D1111(1-Dráva Menti 
/111/ladékga::dálkodási }(_/I-vel megkölö!I s::er::ódé.1.�1'/ iesz eleget. 

{2) A szerz<ldés értelmében l'a1apoklos1 011kormá1u•zol Képvísd(Jres/l//ele ll lelepiilés1 szilárd 
/1111/adékkal kapcsolmos kiJ:s::olgállatás el/{llásával 1.Jrma-/Jráva ivlenfí 
H11l!odékg11::dá!kodrí.v1 Kji-t (7900 S=igefVár. Ss:abarlság u. 1-1„ 11 rowíl>hiaklwn: 
Közsw/gáltaM) hízzu meg é.i ktlte/e::l 11 kő::s::olgá//atá.,· e!látá.l'lival k11plc\·o/ato.1; fek.m 
rende/e1/J(m e/6ír1 felada1ok végrehq/tására, valamintfe/rufuiz:a" remkk1he11 
meglwtározotl jog1Jsí1vá1�vokkal. 

(3) A rendelet hatálya alá tarozó miiküdcsi teriílete11 a Köwzolgáltató a közszolgáltatást 
n:ndszcresen köteles ell/J.tni. A kötelezi'! helyi közHzolgáltatás k<ll'ébc tartozó tevékenységei 
kizárólag ti kMszolgi\l!atú végezhet. 

A kö1.szolgílltatás cllát<\sának és igcnybevétdének fö szabályai 

4.§.( l) A kö1-�zolgáltatás ellátása rendjének általá!ios s1�1hályai: 
a, A települési szilard hulladék gyujtésc, tárolása kinirólag olyan módon törte11he1, hogy az ne 
idéu..en elő HZCnnyezést sem az ingatlanon belül, smn pedig köztertifoten. 
b, A települési si.ilárd hulladék i,'yüjtésc, tiirolása során olyan gondossággal kell djámi, hogy 
hulladék se a szí1llltójánnűbc való ürltéskor, se a szállitás folyamán ne szóródjon szét, és 
egyéb módon kömyczctsz,,;nnyczést ne id�zzen el1�. 
e, A települ6si szilárd hulladék gyűjtése, llirolása u Kö7.szolgáHató s;a\llítójármüvéhez 
re11dszereslthető szabványos edényzcllxm történhet. A� edényzet valamennyi Tuhljdonosnak 
átadásra kcrlll u rendelet kihirdetés6vcl, melyet Tulajdonosok alúfnísukkal igazolnak, 
Az edényzet teljes bckerülesi árából (6950 FL'db} Pmupoklosi Önkormanyzala 2400 Ft-ot a 
·rutajdonosokra hánt, melynek beszedése 2001. és 2002. években növeli a közszolgáltatásért 
tizetendö díjat . 

d, Közszo\gállató köteks ll háztartási hulladék legnh\bb 2 hetente egyszer (csütörtöki 
napokon) tillienö elszállítására. A háztartási hulladék dszállitásám1k 2 hetente ugyanazon a 
napon kell történnie cs lehe!illeg ugyam1bhan az id(ipontban. Amennyiben a szúllítási nap 
ünnepnaprn esik, a sz.állitás az ünnepnap elöttí munkanapon válik escdékessc, tüb!mapos 
Unncp esetén Küzszolgálhlló köteles 11 sz.állítás Í\Í nu1�iat meghirdetni a helyben szokásos 
módon. 
e, A szabviuiyos hulladékgyűjtő cdcny javltásáról, pútlúsaról, tisztimlartásáról és 
fertötlenítéscröl az edényzet Tulajdonosa köteles gondoskodni. 
t� A hulladékgyűjtő edény az ingatl<u1011 belül helyezhető el. Az ingnt!i:mon belül clhelyezcll 
hulladékgyl\jtő edényt a s1.áll!tás napjiin az íngatlan elé kell kihelyezni, ahol a Rl\zszolgáltntó 
a hulladekol közterületen veszi al. 
(2) A kiizszolgáltatás bevezetésének ídcjc 2001. szeptember l. 11apj11. 
(3) A közszolgáHatás igé11yhcvételéért Tulajdonos dlj111 köteles fizetni, melynek mértékét a 

helyi kolílmunális adú rendelet határou.a meg. 
· 

(4) NagFobb méretü berendezési tárgyak (lom) gyf111ésé1 évi egyszeri alkalommal, 
Közszo/gál!ató az 011komui1!vza111wgrende/rise r1/11píán, ellí::.ctes l1íiéko;:;1al<íbw1.liig/allak 
s::r:rinl dvég:i. 1ídtydmwsok e�en ,,w/gá/1atásokér1d{fal11emfb:1nek 

(5) Ha u kö:t.szolgáftatást vcgző azt ésdcli, hogy a hulladék közé olyan anyagot helyeztek, 
amely nem m111ösül u r(mdelet hatálya alá tartozó hulladéknak, akkor annak ds1.állítását 
mcgtugadlm\ja. 
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(6) A Tuli�idonosnak a közszolgáltatási igénybevételével kapcsolatos kötelezettségei az 

illmlános kötelezettségeken túl a következők: 
a, A helyi közszolgáltatás kütclezii igénybevétele alapján a helyi adLlrc11delc1ben 
meghatározottak szerint kommunális adót köteles füet.ni, , ,, 

b, A Tulitjdonos a hulladékot tarlahmm\ edényt az inga ti un elc 11 jaralnapon kötelCs 
kihelyezni. 
Tulajdonosok kötelesek sznbványos hulladékgyüjt(\ edényt biz!ositani az áltuluk termelt 
szilárd hulladék tárolására, 
e, A hul111dékgyftitö edényzetben 11em �zabi1d olyan anyagot elhelyezni, a111ely veszélyezteti n 

Küzszolgtiltató dolgozóinak testi épségét, egészségét vagy a szállítójármű megrongálást\ra 
allmlmas, 

Vegyes és dtrú rendelkezések 

5.§. Aki a 4.§,·ban foglaltakat meg.szegi, sz.abálysértést követ cl, melyért 10.000 Ft-íg terjed\\ 
pcnzb írsággal síljth<Uó. 
6,§. Jelen rendelet 2001. szeptember 1 napján lep hatályba, a dőlt betűvel szede1t részek 
hatályba lópé56nck nupja 2003 január 1. 

Peti Góza sk. 
polb>ánnestcr 

dr. Sponga Margit sk 
kö1jcgyző 


