
Siklós Város Önkormányzatának 

36/2006.(XII. 11.) rendelete 6 ·- �·"' ' ? . - / 1..� /J /'- e ·P-

a közterületek tisztán tartásáról és a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos 
közszolgáltatásokról szóló 1112004. (III. 31.) számú rendelet módosításáról 

Siklós Város 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 közterületek tisztán tartásáról és a települési szilárd és folyékony 
hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásokról szóló 11/2004. (III. 31.) számú rendelet 
(továbbiakban: „R") módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 

1. § A „R" 2. § (3) bekezdésében a „.(továbbiakban: szolgáltató) szövegrész helyébe a 
„. (továbbiakban: közszolgáltató) lép. 

2. §A 3. § 1.) pontjában a „kisebb mennyiségű.falomb, nyesedék, karácsonyfa" szövegrész törlendő. 

3. §A „R" 3. § 5.) pontjának helyébe a következő rendelkezés lép: 

„ Lomtalanítás alá tartozó háztartási szilárd hulladék: az az alkalmilag képződött vagy 
.felhalmozódott háztartási hulladék, amely a közszolgáltatást végző közszolgáltató által 
rendszeresített gyűjtő edényzetben mérete vagy mennyisége miatt nem helyezhető el, amelynek 
elszállításáról s ártalmatlanításáról a közszolgáltató évente két alkalommal a helyben szokásos 
módon meghirdetett időpontban gondoskodik. " 

4. §A „R" 3. § 13.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„Gyűjtőpont: A közszolgáltatás keretébe tartozó azon ingatlantulajdonosok települési szilárd 
hulladékának - meghatározott vagy meghatározatlan időtartamig - átvételére kijelölt hely, ahonnan 
a közösségi vagy a szállítási napon kihelyezett egyéni vagy egyéb tulajdonú tárolóedényből való 
elszállítással teljesíti a közszolgáltató a közszolgáltatási kötelezettségét." 

5. § A„R" 3. § 14.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„Közszolgáltató: a település közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos 
helyi közszolgáltatás ellátására az e rendelet szerint kizárólagosan .feljogosított hulladékkezelő." 

6. §A „R" 3. §a következő 15.) ponttal bővül: 

„Közszolgáltatási d(j: az ingatlantulajdonos által a közszolgáltatás igénybevételéért a 
közszolgáltatónak fizetendő, az e rendeletben meghatározott díjfizetési időszakra vonatkozóan 
megállapított d(j, amely tartalmazza a települési szilárd hulladék kiielölt ártalmatlanító helyen 
történő elhelyezésének d(jhányadát is." 

7. §A „R" 12. § e) pontjában a „."szolgáltató" szövegrész helyébe a „közszolgáltató" szövegrész 
kerül. 

8. § A  „R" 13. § -ában a „."szolgáltató között„." szövegrész helyébe a „közszolgáltató között„. " 
szövegrész kerül. 

9. §A „R" 14. § -át hatályon kívül helyezi, helyébe a következő rendelkezés lép:: 



„(!) A közszolgáltatás igénybevételéről szóló szerződés tartalmi elemei: 

a) a felek megnevezése, és azonosító adatai: a felek neve, címe, vagy jogi személyiséggel 
nem rendelkező szervezet esetén annak székhelye, társasházak esetén a közös képviselő 
neve, és címe, továbbá természetes személy esetén a személyes adatok körében anyja neve, 
születési helye és ideje (amennyiben a közszolgáltatást igénybe vevő nem tulajdonosa az 
ingatlannak, úgy az ingatlan tulajdonos megnevezése és azonosító adatai is. 

b) a közszolgáltatás igénybevételének kezdő napja, 

e) a teljesítés helye, 

d) a megrendelő rendelkezésére bocsátott gyűjtőedény űrtartalom és darabszám szerint, 

e) az ürítési gyakoriság, 

f) társasházi szerződés esetén a lakások száma, 

g) a gyűjtőedények használatának jogcíme és módja, 

h )  a közszolgáltatás díja, 

i) a közszolgáltatási díj megfizetésének módja, 

j) a szerződés módosításának feltételei, 

k) az irányadó jogszabályok meghatározása, 

l) egyéb, a szerződő felek által fényesnek tartott elemek. 

(2) A közszolgáltatás megszervezéséhez és a díjszámításhoz szükséges adatokat a szerződés 
írásba foglalásának bármely okból történő elmaradása esetén az ingatlantulajdonos köteles 
bejelenteni a közszolgáltatónak. 

(3) A közszolgáltató jogosult a rendelet II. §. (2) bekezdés a - h.) pontjaiban meghatározott 
személyes adatok kezelésére a közszolgáltatás teljesítése érdekében. A személyes adatok 
kezelése során a közszolgáltató köteles a személyes adatok nyilvánosságáról szóló 199 2. évi 
LXI!l törvény rendelkezéseinek megfelelően eljárni. " 

10. §A „R" 15. § (1) bekezdése az alábbi d) és e) pontokkal bővül: 
„d) A tárolóedényben tilos olyan anyagot elhelyezni (forró hamu, maró-, mérgező anyag, kő
és épülettörmelék, állati tetem, folyékony vagy befagyott zsiradék, gyúlékony vagy robbanó 
anyag, nagyobb te1fedelmű, súlyú tárgy, stb.), amely veszélyezteti a hulladékszállítással 
foglalkozó alkalmazott egészséget, vagy megrongálhatja a gyűjtőberendezést, illetve 
ártalmatlanítása során veszélyeztetheti környezetét. 

e) Ha a közszolgáltató alkalmazottai megállapítják, hogy a tárolóedényben a d.) pont 
szerinti anyagot, tárgyat helyeztek el, vagy túltöltött, a kiürítést jogosultak megtagadni. A 
kiürítés megtagadásáról a közszolgáltató az ok megjelölésével értesíti a tulajdonost. Az 
emiatt el nem szállított hulladék elszállításáról az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni. " 



11. § A „R" 16. § (2) bekezdésében a „ ... Az ingatlantulajdonos köteles az gyűjtőedényeket a 
hulladék elszállítása céljából a szolgáltató .. . " szövegrész helyébe az „ ... Az ingatlantulajdonos 
köteles az gyíijtőedényeket a hulladék elszállítása céljából a közszolgáltató" szövegrész kerül. 

12. §A „R" 16. §-a az alábbi (6) és (7) bekezdésekkel bővül: 
(6) Mentes a hulladékszállítási d(j fizetése alól az, akinek családjában az egy főre jutó 
jövedelem nem haladja meg a helyi adókról szóló 2711995.(X/122.) rendelet 3. § (1) 
bekezdésében meghatározott mértéket. 

(7) A mentességet megállapításra vonatkozó e{járásra a 2711995.(X/122. ) rendelet 3. §. (2) 
és (3) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni. 

13. § A „R" 17. § (3) bekezdésében a „ ... az ingatlantulajdonos a szolgáltató felhívására ... " 
szövegrész helyébe az „ ... az ingatlantulcg·donos a közszolgáltató felhívására ... " szövegrész kerül. 

14. § A „R" 18. §-a előtti ,,A szolgáltató jogai és kötelezettségei" fejezetcím helyébe a ,,A 
közszolgáltató jogai és kötelezettségei" fejezetcím kerül. 

15. §A „R" 18. § (1) bekezdésében „A szolgáltató köteles .. . " szövegrész helyébe „A közszolgáltató 
köteles .. . " szövegrész kerül. 

16. §A „R" 18. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„A települési szilárd hulladék elhelyezését, ártalmatlanítását a Kökény község mellett található 
regionális hulladéklerakó helyen (06311 hrsz.) vagy más környezetvédelmi működési engedéllyel 
rendelkező lerakóban lehet elvégezni. " 

17. §A „R" 19. §-a helyébe a következő rendelkezés lép. 
(1) „A közszolgáltató köteles a gyűjtőedény kiürítését kíméletesen, az elvárható gondossággal 

végezni. 

(2) A szabályszerűen kihelyezett gyűjt(fedény ürítése során esetleg keletkezett szennyeződés 
takarításáról a közszolgáltató köteles gondoskodni. 

(3) A gyíijtőedényben okozott kárt a közszolgáltató térítésmentesen köteles kijavítani, ha a 
károkozási neki felróható okból következett be. A közszolgáltató köteles az ebből eredő 
karbantartási munka, és javítás időtartamára helyettesítő gyűjtőedényt biztosítani. Ha a 
károkozás nem róható fel a közszolgáltatónak, a használhatatlanná vált gyűjtőedény javítása, 

pótlása, illetve cseréje az ingatlantulajdonost terheli." 

18. §A „R" 20. § -ának helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
(1) „A lomtalanítás megszervezéséről és lebonyolftásáról a közszolgáltató évente két 

alkalommal a közszolgáltatás keretében-· külön díj 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. 

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

(4) Az elszállítandó hulladékot úgy kell elhelyezni a közterületen, hogy a jármű-és a 



gyalogo�forgalmat ne akadályozza, a begyűjtő szállítóeszköz által jól megközelíthető 
legyen, a zöldterületet és a növényzetet ne károsítsa, továbbá ne járjon baleset vagy 
károkozás veszélyének előidézésével. " 

20. §A „R" 22. §-át hatályon kívül helyezi, helyébe a következő rendelkezés lép: 

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

(2) A közszolgáltató a számlát az ingatlantulajdonosnak negyedévente, az együtiesen használt 
tárolóedény esetében (társasház) a közös képviselők címére havonta küldi meg. 

(3) A közszolgáltatási díjat a közszolgáltató a gazdálkodó szervezetek részére havonta számlázza 
ki. 

(4) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatási díjat a közszolgáltató részére számla ellenében - a 
számla kézhezvételétől számított 10 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. " 

11. §A „R" 23. §-át hatályon kívül helyezi, helyébe a következő rendelkezés lép: 
(1) „A közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost terhelő díjhátralék adók módjára 

behajtható köztartozás. 

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

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

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

12. §A „R" 24. §. (2) bekezdését hatályon kívül helyezi. 

13. §A „R" 25. §-át hatályon kívül helyezi, helyébe a következő rendelkezés lép: 
(!) „ Ha az ingatlantulajdonos a közszolgáltatás alá nem tartozó hulladék elszállításával a 

közszolgáltató t  bízza meg, a megrendelés és a közszolgáltatás feltételeiben történő 
megállapodásuk alapján a közszolgáltató a megjelölt időpontra vagy időtartamra a megjelölt 
mennyiségü és összetételű hulladéknak megfelelő gyüjtőedényt az ingatlantulajdonos 
rendelkezésére bocsátja, a hulladék elszállítását elvégzi, és gondoskodik a kijelölt 
ártalmatlanító helyen történő elhelyezéséről. 



(2) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltató részére a megállapodásban rögzített díjat köteles 
megfizetni. " 

14. §A „R" 1. sz mellékletét hatályon kívül helyezi, helyébe a következő rendelkezés lép: 

Lakossági hulladékszállítás díimeghatározása: 

J10 literes edényzet díja: 
131.-Ft +20 %ÁFA!ürítés 3.406.-Ft +ÁFA!n. év 

1100 literes edényzet díja: 
1.310-Ft+ 20 %ÁE41ürítés 34.060-Ft+ ÁFA/n. év 

204 literes edényzet díja: 
286.-Ft+ 20 %ÁE4./ürítés 7.436.-Ft+ ÁFA/n. év 

4. 08 7. -Ft/n. év 

40.872.-Ft/n. év 

22.308.-Ftln. év 

Folyékony hulladékkezelő-telep üzemeltetési díja: 278.200.-Ftlhó+ 20 % ÁE4 

Folyékony hulladék leürítési díja: 145.-Ftlm3+ 15 %ÁE4 

Kereskedelmi hulladékszállítás díjmeghatározása 

JlO literes kuka típusú edényzet egyszeri ürítési díja: 293.-Ft/ürítés + 20 %ÁFA 

J100 literes BOBR típusú edényzet egyszeri ürítési díja: 2.288. -Ft/ürítés + 20 % ÁFA 

Konténeres hulladékgyűjtés 4, 2 m3 űrtartalommal: 10.890.-Ftlürítés + 20 %ÁFA 

Hulladékgyűjtő műanyag zsák díja: 242. -Ft/db + 20 % ÁFA 
(a zsák árában az elszállítás költsége is szerepel) 

A folyékony szennyvíz szállításának és gyüjtésének díja: 

lakossági díj csatornázatlan területeken: 600 Ftlm3 
lakossági díj csatornázott területeken: 764 Ft/m3 
közületi díj: 764 Ftlnf' 
leürítés díja: 13 7 Ftlm3 + 20% Áfa 

A szennyvízszippantó gépkocsitól számított 20 méternél távolabb lévő szennyvíztárolóból 
történő szivattyúzás esetén 5 m3-enként 300 Ft felár számítható fel. 

Cmtornázatlan területek: 

Aradi u„ Árpád u„ Asztalos J. u„ Bartha M u„ Basarét u„ Ballhyány u„ Berzsenyi u„ Deák F 

u„ Dráva köz, Gerencsér S. u„ Gordisai u„ Gyár u„ Hunyadi u„ Józs�f A. u„ Kálvin u„ Kassai 
u„ Korvin 0. u„ Magyar u„ Malom u„ Petőfi S. u„ Pozsonyi u„ Rákóczi F u„ Rozmaring u„ 
Sáros u„ Simon B. u„ Szársomlyó u„ Széchenyi u„ Szent István tél; Sziklai u„ Tapolca köz, 
Tavasz u„ Vajda J tél; Váralja u„ Vasút u„ Vasvári u„ Vörösmarty u„ Zombori u„ Baross G. 
utca páros oldal 6-38„ páratlan oldal 11-99„ Felszabadulás utca páratlan oldal 53-61„ és 87-
97„ Gyűdi út páros oldal 4-16., Harkányi útpáratlan oldal 1-53„ Iskola u. páros oldal 2-10„ 



páratlan oldal 1-21., Kanizsai D. utca páros oldal 2-8. , páratlan oldal 5-17., Kossuth tér páros 
oldal 10-14. 
Gvűdi városrész: Arany J u., Járó P u., Kossuth L. u., Pécsi u., Tenkes u., Vujicsics T u., 
Radnóti M u. 

Siklós Város Önkormányzatának inert hulladék kezelőtelepén elhelyezendő hulladékkezelési 
díjak: 

bruttó 300.-Ft/m3 

Záró rendelkezések 

14. § Ez a rendelet 2007. január l-jén lép hatályba. 

Elfogadva: 2006. december 8. 

nos 

Kihirdetve: 2006. december 11. 

JÖ"<J e-} rr 
Nádoriné dr. Rohi Éva 

jegyző 
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Nádoriné dr. Rohi �va 

jegyző 


