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Somogya(!áti Község Önkormányzata Kéflvis2lötcs!Ule1ének 
! 0/201 J. OOI. 7.l önkonnányz!!lirendelet� 

a teleuülésl i.-zil!Ld.1.ll!lJi!dék összel!yűjtésére. e!szálll!llsllt"í\ q,1 á!'.llllfil!!!lanltás.ára szervezQ\1 
kO.te!ezö helyi kö7,,t;Zblgáltatásról szóló 13/2008. om. S,) számú rendeletének 

módosításáról 
Somogyapáti Kö7..ség Őnkotnlányzatának Képviseh'i·lestlllek a helyi önkonnányzatokr<'.il 
szóló l 990. évi LXV. l(lrvény l 6 § ( 1) bekezdésében, valamint a hu!ladékgazdálkodúsról 
2000. évi XLIIL t(lrvényben kiipott felhatalmazás alapján, figyelemmel a települési 
hulladékkezelési közszolgállat.ási díj megállapításának részletes S7..ákmai szabályairól szóló 
64/2008. (UI. 28.) Korm. rendeletre a 13/2008. (XII. 5.) srAniú rendeletét (továbbiakban: R.) 
uz alábbiuk szerint módosíiju 

1. § 

Az R. 1. §-ában a „Kaposvári Városgazdálkodási Zártköriien Müködö Részvénytársaság" 
szövegrész hatályát veszti, helyébe a „Dél-Kom Kft (7623 Pécs, Siklósi u. 52. cgj: 02-09-
064556)" szövegré�·;: lép, 

2.§ 
Az R. 2.§-áhan a „2pl 1. január 1-töl április 15-ig páratlan heteken egy alkalommal, míg 
április 16-tól október 15-ig hetente egy alkalonimal, mi\)d október 16-tól december 3 l-ig 
ismételten kéthetente egy alkalommal kerUl elszAllltásra, valrunennyi alkalommal csüt.örtöki 
napokon.„ sz.llvegrész. hurúlyát veszti, helyébe a „november l-től március 31-ig kéthetente egy 
alkalommal, míg április 1-till október 30-íg hetente egy alkalommal kerlJJ elsZt\llításra, 
vnlameru1yi alkalommal sr..crdni napokon." szövegrész lép. 

2.§ 

Az R. 1. számú mellékletének helyébe ajc!en rendelet melléklete lép. 

2. § 

Egységnyi díjtétel <I 2012. évben a 110 literes szabványedény esetén 230.- forint+ Áfa/Orités 

A rendelet kíhirdc.tvc: 2011. dcccmher 7-én 
{ )_ . .... . �--- ,-'"'"""•'1, 

�· ..... ,,.:,·"\�:: '.' \ . ' 
Dr. Sitkei Lukác1./ ; " 
körjegyző 
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Somogynpúti Község Önkormányzata K6pvise.i(ítestiileténel1 
13/2008. (XII. o5.) számú rnndclete 

i l 1' (i) / JI/ j '  ' 
1 _, 1 

i}x. ( ;1' .1/ f. 

A Telcpiilési �;,ilárd hulladék ÖSS'l"-'&Yiijtésre, elszálliti\sárn, és ártalmatlanlt1\s.1ra szerve7.ett 
kötelező helyi kfü.s1.olgúltat:\sról s1.6ló 7/2007. (XII. 14.) számú renddel módosításáról. 

Som(1gyapáti Község Unkormány/atf\nnk kópviselőtcstlllete a helyi llnkonnt\nyzatolmíl szóló 1990., 
évi LXV. törvény (Ü1v,) 18§. (1) bdrnzdé8hen valamint 11 lrnlladékgazdálkodibról szóló 2000. cvi 
XLIII. !v. (llgt.) 25. § (1) -(3) h�lwzdésében k;1pott fclhllt4lnrnzás, valamint a teleplllési 
hulladékkezelési közszolgúltatási dij megilllupfüísának ré�zletcs snkmai szabályairól szóló 
242/2000. (XU.23.) Korm. renddeib,,n valamint a 21J/2ool.(Xl.!4.) Kürmány rendclc1hen 
nicghatürozott szabiílyok felhasználásával az alábbi rendek1c1 nlkü!ja: 

A közszolgiíltató 
1. § 

A lclepi\lési szilárd Inti 1'1d�k kezdést'rc inínyuló küzszolgúlt:Hftsl a közsc'g hl\ziga7gatási területén a 
Knpos\"1\ri VároS[(<-1zdi\lkc)dási Zartkiírben \·1üki\dö Resivfoytársaság \útja el (a továbbiakban: 
k11:s.:o/gá/1a1rí). 

A h nlladék el.1zúllíMsn 
2. § 

A települési szíkird hulladék a képzüdési hl'lyén11 kéthek'll!C cgy�1.er kerül dsz'111it!rnra. 

A hulladéklrnzcl�si közszolg{1ltntási dij mériékc 

3. § 

!\ !depii!Csi httlladék k<:1,d�s�é11 lrnllaMkkezeksi kö1:>zolgáltatásí díjat kell lllétni annak, akilól a 
s;:olgültató els�_allílja rngy ebzfl!lithatja a 1clepülési hull;�tiékot. 
A hulladekkez.elesi kö1.'1olgáltatási d(int - az át\ell hullndé\1 1.érfog<ml ''alaminl az egy lakr\sbim 
élök számám1k an\nyúhnn mcghatúromil egységnyi dijté,tcl 0:; ;1 swlgáltalits gyakorisága alapjirn · !!. 
nini/e/él !. �·zámú melléklete hatúrozza 111cg. 

A hulladék gyiíjtesére szolgáló edénvzet 

5.§ 
(1) i\ lwlladékkezclc�hen részt vcvö lnkósok tulnjdonosi vagy hérli:ií a lakús lókkszámáhM igazodó, 
z:hi tároló szabván; l'dényzctröl kötelcsd' gondoskodni. 
(2) Tlibblet hulladékhoz hasznMható zsák :>oo,-1' fldb áron a „Telehazban„ hc,;1�rahe16. 
i\1 e rendelet szerint >7.alminyedényck m,•rc1ei111 remfefet 2, S!'/ÍllllÍ melléklete tartalmaz:w. 

Díjfüeté� 
6.§ 

''· í . „ .  ' . C,i 1 )J .-\ hu i t�td<Kl<c?c K''· i �,l 1 i>;r:üi oáh,iL:l �' � ·\ (f- dii ni:'f-�\ ,_,, k�\ cnkl::nri bontfpJ-.an !,-;':"tH :lv..·gá1 iapi i�·t�r.1, 
;ÚJlL'1) t'1 a kö/.;-;/nlg�111:1t1�1 ig�1ybt' \\'\ 1� 11 :J�1-11j�·\;!.Jy1ii�.,':1:' :Hi;1] kla1liH)i1 -�í'�l11�1�� k)ht1;.·sú1:h:J 

�111�n�bL'H. ulúl.:ii_'. 1\(\h.·I(•;-; llk't1fi:t.('1ni. 



A hulhnlcld;�t.clési közszolg;llt:itási 11íi htl'iahna 
7.§. 

„\ hulladókkczeJC:si közszulg;U1at1L·; �, sz0n1ú n1c�lCklctbL'n 1nt.�g,h11ti1ru1ot1 d('ia 1:1rt:zhna1./.3 ;·.1 
kóJ'nyc1.el\0é<l�lrni t:löír.�5(�J\ b0iar1üs:1 n1c�lcít e h111la<ltk ingatlani:ula,\dont'�·t'k1úl történö beg_�<'üjté�tt 
,/\ 1n�gúl!apítou Jü ú:dt'Z:Ch�t bi;.-�PSil [� leiepü�i'�i hulh1dí:·k h111laiJéh:k0/.clö tclepr� \'aló 
tdsz:-llli!:'!!iUho1� é� a telcp(:n tih·t(,�l�O ke1.::l0:!('h�z. :o,·úhhú a di_! rn�1µ::\b;.'tn fúgla!ja a !<.öLSLo�gi'l'lt:1lú� 
t�)lyr<:uhJsság8:1ak kü!tseg�t. 

Z.;író r�ncldkezésck 
8.§ 

( J) i\ rendelet 2oo9. január 0J„1(il kp h111lílyua 
t:!l a rendelet 2008. deL·e:11t11:i- l :'.�J.n kihhdL'tC.sre kerüh. 

Somogyapáti: 2008. december l 5. 
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' lt· tf-. ., .� :i 
Kis Péter 

polgáni1est�r 

_, 

" 
/ 1 j 1 1 

d1')r:m1í> CM10r 
kUrjcgyz�1 

/ 
I / 



Egyt•diil élő esetén: 1�gység11yi díjtétel 60 literes sz11bl'á11yedrf11y 
esetén évi:: 52.l:J86 .. -Ft 

Két fő esetén: egységnyi dijtétel: 80 litel'es sr;abvd11yedé11y 
eseten évi: 52 .i: 210,-Ft 

l. sztí1111í mellék/e/ 

Három vagy annál több fő c:setén az egysilg11yi d{jtilt<'I: 120 literes szahl'lí11yedil11y 
esetén évi: 52 x 236, -Ft 

Az alapszolgáltatí1sho1, évi egyszeri lorntalaní1ás kap,�solódik. 



Somogyapilti Kö1jegyzllség 
7922 Somogyapáti, l'ö ll. 8L 

KIVONAT 
KészUlt Somogyupátiban 2011, dGcernber 7-én megtartott il!tís jegyzőkönyvéből. 

65/2011. {XTI. 7 ,) sz. határozat 

Soniogyapílti Község Önkormánywtánuk Képviselötestülcte a:r. előterjesztés mellékleteként 
megismert Közszolgállutási [lakossági szilárd háztartási-kommunális hulladék összegyíijtése 
és els,-J\IHtiiEa tárgyú] szerződést t1 Dél-Kom Kf\-vel (7623 Pécs, Siklósi u, 52. egj: 02-09-
064556, képviseli: Bíró Péter ügyvezető) megköti és felhatalmazz.a a p-0lgám1estert, hogy a 
szerződést a!álrja. 

Határidti: 2011. december 30. 
Felelős: polgármester 

i' 

J\ .M �t, 
Kis Péter 
polgármester 



igazgató) Somogyapáti k(lzigazgatási területén a lakossági kommunalis hulladék gyüjtésére, 
szállítására és az Rt. áltnl üzemeltetett hatósági engedéllyel rendelkező regionális lerakón 
tő11énö elhelyezésre, itnalmatlanitásrn, A st.crz6dés 10 éves időtartamra szól, a 
Somogyapátihan !evő 200 ingatlanra vonatkozóan, 2 hetente lx Hlrtúnö gyűjte$rc �s 
szitllitásrn, 2002 évben <lz clsiJ gyüjtési nap: 2002. január 4. A szerződés megk(Hcscnek alapja 
u Körjegy:á\ségen 2239/2001 számon iktatott árajánlat. Felhatalmazza a képvísdótestület 
Mezei Nándor polgármesteri, hogy a Kaposvári V!\rosgazdálkodásí Rt.-vel a szcrzödest 
aláírja. 
A Kcpviselötestűlel kéri az Rt. tájékozt11tását és ajtmla1át az alábbink vonatkoz!tsuhau is: 
szemetes edényzet részklre történő megvásárlása, szeméttelep rckuhivúció, szennyvíz 
szippantás. 
Felelős: Mezei Nándor polgármester 
Határidő: 200 I, december 31. 

Smuogyopáti l(özségi Ünkormány'.lat 1112001,/Xll. IR/ sz. rendelete 
i\ települési szilárd lrnlhtdékokkal kupcsolatos kfn;szolgáltatásokról 

A hullad6kgazdálkodásról szóló 2000. óvi XLIII. tötvény 23.*·ábmt kapott follmtahnazás 
alapján • 11gyclembe vóvc n hulladékkczclé:;i közswlgúlta!ó kivúlusztasáról és a 
közszolgúllah\sí szem'.kl�rn'll szóló 241/2000. (Xll.23.) Kormány rendelet, a tL'lcpülési 
hulladékkczdési közszolgáltatási d(i mt:gállapítási111ak részle1es szakmai szabályitiról szóló 
24212000.(XJ!.23. l Kormány rendelet előírásait is - Somogyapáti Község Önkormányzatának 
Képviselötc$tülete a kövc1kezöket rendeli el: 

A rendelet célja 

1.§. A rendd�t célja Somogyapatí közs<!g tcrmeszctes és épített kömyeze1enck, vah1mi11t 
küzegcszség\ állapotimak 111�góvasa a kcktkezii tclcpiilési sLilárd hulladekok káros hatásaitól, 
azok célszcrií és gondoN kezelése rév�11 

A rendelet hau\lya 

2.§. ( 1) A rendelet ha!illya Somogyapittí község küzigazgatitsi területére tc�ied ki. 
( 2) A rendelet személyi hatálya a közignz,gatási lmtúron belül· u he.1- és kültcrülc1i 

mezögazdasági ingatlnnok kivételéve\ - valamennyi ingatlantulajdonosra C.s használóra (a 
továbbiakban: Tulajdonos) kitcrj.:d, függetlenül attöl, hogy a Tulajdonos termcszetes vag�· 
jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társasag. 

(3) A rendelet hatálya kiterjed a lakossi\gi és intézményi fogy<L�ztáshól, felhasznúláshól, 
szolgr\ltutúsból, tovúbbir az ingatlanok, köz- és zöldterületek 1iszlantartitsáb1\I szí1rn1azó 
hulladckokra {a tovabbiakban: települési szilárd hulladek). Nem terjed ki a termelési- es 
"'"'szélycs hulladékokra. 

(4) Somogyapati Önkormányzat kötelezően ellátandó közszolgúllntásként a1. 
ingatlnnt11lajdonosoknál keletkcdí tl:lcpülési s7.ilúrd hulla.dék kciclésére kü;,s,,olgáltatúsl 
szervez, cs tart fonn. 

{5) A Tulajdonos kötck� az ingatlamln kclctkezl\ tclcpülcsi szih\rd hulladékot gyíijteni. a 
közszolgúltatást igénybe venni, annak vég:rehajtásí\ban jelen rendeletben rrn:oghatiirozon 
módon és mértékben küzremíil<ödni, az elvé10ctt szolgáltalás�rt e rendeletlwn 
meghulúrozottak szerin! Somogynpúti <inkonnitnp.atirnak dljnt lizetni. 



A Szolgi\ltató cs a közszolgilllutás dhitasa 

3.§. ( 1) Smnogyap!\!í Ünkormány1.alll a kü;r$zolgáltatlis mcgszervet-ésérc vonatkozó 
kii!clczcttségénck n Somogyhatvan, Somogyviszló Köw!g Önkonmlnyznt szervezcscbcn 
müködö köl':szolgáltatúshoz való csutalakozással tesz eleget. 
A ciHltlakozás tartalmát t\s föltételeit Önkormányzatok cgyüttmt'1ködési szerzödésben 
állupí(ji\k meg, 
(2) A csatlakozás énél111ébe11 SomogyapMi Önkonm\nyzal Képvise)[\tcstülete a tdcpil)ési 

s1iliird hulladekkal kapcsolatos kö1.swlgáltatás ellátas1\vul a Kaposw\ri Városga�dólkodási 
Rt-l (7400 Kaposvür. Cseri ut 16., u továbbiakban; KMszolgaltató) bízza meg és kötelezi a 
közszolgáltatás cl látásával kapcso!ntos, jelen rendel<:tben előírt feladatok végrchajtás<ira. 
valamint felruhána a rendeletben mcglrntározntt jogosítványokkal. 

( 3) A rendelet hatúlya olá tarozó m\iködési teriiletcn a Közszolgitltató a Mzszolgállatást 
rcnds1,erescn köteles ellillnL 

A kil1.szolgáltatás dlátásának és igényb,�vétclének fö szabályai 

4.�.( 1) A közszolgáltatás ellátása rendjének általá110s szabályai: 
a, /\ települési SJ.ilii1·d ,hulladék gyüjtóse. tárolása kíziirúlag olyan módon történhet, hogy nz ne 
idczun elö szennycz<lst sem az ingatlanon belül, sc•m l�dig közterülütcn 
b, 11 települési szilárd hulladék !;'Yi�ités,:, tárolása Stlrán olyan gondossi\ggal kdl eljánlÍ, hogy 
hulladék se a s;J\llitój:ínnübe való üritéskor, se a sZ<\llitás folyamán tie szóródjon szel. �s 
egycb módon kürnyczctszennyezóst ne idéz.zen c!ö. 
e, A települési szilárd hulladék gyí\jté�c, tarolása a Köi.srolgáltató s'.Ullitójármiivéhe1 
rcndszeresílhctö szahvúnyos edényzetben történhet Az edényzet valamennyi TulajdonO>nrtk 
átadás111 kerül a rendelet kihírdetésevel, melyet Tulajdonosok alairásukkal igazolnak . 
Közszolgáltató a lakossúg részere igfoy >zcrim (Tulajdonos) kedvezményes áron 
szcmetesedényzetet biztosít, amelyet legfeljebb 5 havi rcszletekben köteles w. ígénylö 
kiegyenlíteni. 
d, Közszolgáltató ki\lclcs a háztarlúöi hulladék legah\bb 2 hetente cgy�zer (pénteki nnpokon) 
W1icn(I cfszállításárn, A háztartási hulladék clszállltásának 2 hetente 11gyanazon a napon kell 
történnie es lehetőleg l1gyanahban az idöponthan. Anwnnyibcn a sl,l\lllti\si n<lp ünnepnapra 
esik, a szállítás az ünnepnap előtti munkanapon válik esedékessé, töhhnapos ünnep esetén 
K(\l.,wlgáltató kOtelcs a száHitá� itj na11iát meghirdetni a helyben szokásos módon. 
<:, i\ s1.ahványos htilladékgyi\jtő edény javításáról, pótlásáról, tisztantmtásimil és 
förtötlenltéséröl az cdény;-:et TulajdQnosu köteles gondoskodni. 
!�A hulladékgyíij1ö edény az ingatlanon belül helyezhet(> cl. /u ingatlanon belül elhelyezett 
hulladékgyűjtő edcnyt a szállítás napján az ingatlan elé kell kihelyezni, ahol a Közszülgáltaló 
a hu!k1dékot közterületen veszi át. 
12) /\ közszolgaltalás beve7.eléscnck idc,ie 1002. január l. napja. 
Cl) A közszolgáltal!\s ígénybevételúért Tulajdonos dljat köteles fizetni. melynek mértékét a 

helyi kommunálí� ud6 rendelet határozza meg. 
(4) .Nagyobb méreti\ berendezési tárgyak (lom) gyűjtését évi egy allialnmmal (tavass7.-ttl· 

i\sszcl), Kö7swlgétltató az Önkormányzat megrcndcie>e alapján, di\zctes tájékoilHtóban 
foglaltak szerint dvegzi. Tulajdonosok ezen swlgúllatasokért díjat nem fizetnek 

( 5) l !a a közszolgitltatüst v�gt.ö azt �szldi, hogy a lrnlladék köz� olyan anyagot helyel.tek, 
a111dy n�m minfo:OI a rendek! hat�Jya alá tartozó hulladéknak, akkör annllk elszitllitúsát 
megtagadhatja. 



( 6) A Tulajdonosnak a közszolgáltatási igénybevé1clévcl kapcsolatos kőlclczcuseg.:i az 
általános kö\olczettsegcken túl a következők: 

a. A helyi közsz'ilgaltatás kötele1.ó igénybevétele alapján n helyi adórendelethcn 
meghatározottak szerint kommurn\lis adót köteles fi.zetni. 
b, A Tulajdonos ti hulladckot tartalmazó cdenyt a1. ingatlan dc a jarntnapon köteles 
kihelyezni. 
Tulajdonosok kütelesek szabványos hulladé�gyűjtö edényt biztosítani az általuk termelt 
szilárd hulladék túrolásárn, ha <lhhan m�m t'ér el, akkor szabványméretű szcmctcszsilkokban is 
történhet a hulladck elhel�·czése a Közs1.0lgaltató s1.:\mára. 

· 
e, A hulladékgyúj(ö edényzetben nem szabad olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyezteti a 
Küzszolgáltató dolgfü.óínak testi épségét, egészségét vagy a sz.:\llítójármíí megrongálására 
alkalma�. 

Vegyes és záró rendelkezések 

5.§. Aki a 4.§.-han foglallakat megszegi, a hulladékgazdálkodási bln;ág mértékéről, �·alamint 
kiszabás!tnak �> megállapitásánuk módjáról rendelkező Kormányrcnddct szerint blrsággal 
sújtható. 
6.§. Jekn rendelet 2002. január l. napján lép hatályb<t 

Záradék: -\�f�,����'(, 
.lclen rcnddet kihirdetésre került 2001, december J 8-án :,::,i:::.: 

1., (iJ , t; '.ll'�I) v"' �··l ' .J ) � �- \�i.\," --.<> ' • ' • 1 �Í.7rr:: f}\' \)\,l·�: 
;},_ Hct\�t adok +9.02-b<;n,.rendclGtek att��rnrcsJ! �•-:--·� 
Mezei Nándor jrwasolja, hogy a kommuntllis adó Jl\éliékél 2002 óvben 300 Ftlhóbm1 
határol.la meg a testület, amely cvi 3.600 Ft-ot jelent, a rendelet hatíllyál flédig Somogyapiiti 
közigazgatási területére javasolja kiterj<lfiZteni, mert eddig csak Dióspusztt\n volt. /\helyi 
adók vonutkM.ésilban más eme lest nem javasol. /\javaslatról a képvisclötesmlet cgyhangulag 
dönt�� módositja a magánszemélyek kommumilis adójáról szóló rendeletet. 

§,7/2001.(Xll.17,l sz. határozat 

Somogyapati K(lzségi Önkom1ú11yzat Képviselötes\iilete a helyi adók mé1iéket 2002-
hcn a m;1gánszemelyck lwmmunális ad(liút kivéve nem emeli, amkat a 2001-ben 
meghatározottak szerint kell tovább fizetni a lakosoknak. 
Határidö: azonnal 
Felelős: Mezei Núndor polg;\nnestcr 

Somov;yu1»i.ti Klil.ségi Önkornu\nyznt 12!2001./XTL18.I sz. rendelet a 14/1999./XII.l 5./ sz. 
rendelet módosíU1síll'ól: a magánsi-;emélyek kommunális nd6járól 

(Egy;égcs szerkezetben) 

Somogyapitti Községi Ö11konn1\nyzat l<épviscli\teslülctLl a helyi udókrúl szóló 1990. évi l'. / 
tovahbiakb;m Htv. i törvény keretei között rendeletet alkot a Somogyapini k(lzigazgatási 
teriiklé11elő111agá11személyck kmnmunúlis adójúnak bevezcteséröl. 



Somogyapáti Körjegyzös\\g 
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KIVONAT 
Készült a Putapoklosiban a 2011. december 22-én meglurtolt képvisclő-tcstUlcti nyllt ülés 

jegyzőkönyvéből. 

50/2011. (XII. 22.) sz. határozat 

Patapoklosi Községi Önkormányzatának Képviselötest!llete módosítja a Dél-Kom Kft-vel 
(7623 Pécs, Siklósi u. 52. cgj: 02-09-064556, képviseli: Biró Péter ügyvezető) mint 
sZQ!gáltatóval a lakossági-háztartási huUadék össmgytljtésére és elszállíllisára megkötött 
szcrzödését (továbbiakban: s:1.erzödés) akként, hogy 2012. junuár J.töl közvetlenül a lakosság 
fizethesse meg a hulladékának elszáll!tási költségét a szolgáltatónak, ezért az önkonnány:tAt a 
szerződés 12. pontjának megvállon1tását kezdeményezi azzal, hogy a lakosság negyedévente 
11 swlgáltató számlája ellenében fizethesse meg a sZQ]gáltntás díját, egyben felhutalmRl'.z.a 11 
polgármestert; hogy a szet;;ődés módosításának llgyébe11 cljá�lon n szllkséges aláírásokat 
megtegye. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős; polgánnester 
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