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A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI 
HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL ÉS A KÖZTERÜLETEK TISZTÁNTARTÁSÁRÓL 

Teklafalu Községi Önkormányzat Képviselötestülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi 
LXV. tv. 8. § (1) bekezdés, 16 . § (l) bekezdés, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tv. (a 
továbbiakban Hgt) 2 1. § (l)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és a települési hulladékkezelési 
közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 242/2000. (XJL 23.) Korm. számú 
rendelet (a továbbiakban: R) rendelkezéseire valamint a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal 
összefüggő tevékenységekről szóló l/1986. (JL 21.) ÉVM-EüM együttes rendelet rendelkezéseire figyelemmel 
az alábbi rendeletet alkotja: 

l. § 

( 1) Jelen rendelet célja: a község lakossága egészségének védelme, természeti és épített környezetének 
megóvása a hulladékgazdálkodás eszközeivel. 

2. § 

(1) Az önkormányzat hulladékgazdálkodással összefüggő feladatait a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi 
XLJJL törvényben (továbbiakban: Hgt.) és a Hgt felhatalmazása alapján kiadott végrehajtási típusú 
jogszabályokban foglaltak határozzák meg. 

(2) . Az önkormányzat szervei útján vesz részt a hulladékgazdálkodási igazgatásban. 

3.§ 

Az Önkormányzat a jelen rendeletben foglaltak szerint hulladékkezelési közszolgáltatást tart fenn a települési 
szilárd hulladék rendszeres gyűjtésére, elszállítására, á1talmatlanítására és kezelésére és a felsorolt 
tevékenységek ellátásáról kötelező helyi közszolgáltatás útján gondoskodik. 

4. § 

(!) A hulladékkezelési közszolgáltatás a község közigazgatási területére terjed ki. 
(2) A hulladékkezelési közszolgáltatás kiterjed a község közigazgatási területén lévő valamennyi 

ingatlantulajdonosánál, tulajdonosi közösségénél, biJtokosánál vagy használójánál keletkező települési 
szilárd hulladékra, (továbbiakban együtt: ingatlantulajdonos). (3) Az ingatlantulajdonos a jelen rendeletben 
meghatározottak szerint jogosult és köteles igénybe venni a hulladékkezelési közszolgáltatást 

(4) A község közigazgatási terilletén a hulladékkezelési közszolgáltatás teljesítésére kizárólagosan jogosult 
hulladékkezelő a DÉL-KOM (Dél-Dunántúli Kommunális Szolgáltató Kft., Pécs Siklósi u. 52.)- amely a 
kötelező közszolgáltatónak minősül - (továbbiakban: Közszolgáltató). 

5. § 

(!) Az önkormányzat az ingatlantulajdonosoknál keletkező települési szilárd hulladék kezelésére 
hulladékkezelési közszolgáltatást szervez és tart fenn. Feladata e tekintetben különösen 
a.) a helyi közszolgáltatás körébe tartozó települési szilárd hulladék rendszeres begyűjtésének, 

elszállításának és ártalmatlanításának megszervezése; 
b.) a közszolgáltatás ellátására a szolgáltató kiválasztása, a szolgáltatóval szerződés megkötése; 
e.) gondoskodás a szolgáltató rendelkezésére bocsátott települési szilárd hulladék elhelyezésére szolgáló 

ártaln1atlanító heiy, hasznositó heiy kíalakításáról, tenntartásáról, üze1ne!tetéséröli n1egszüntetéséröl, 
illetve rekultivációjáról; 

d.) a közszolgáltatás díjának és a díjfizetés rendjének megállapítása; 



e.) a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos egyes, a jogszabályokban n1eghatározott hatósági 
jogkörök gyakorlása; 

f.) a közszolgáltatással összefLiggö egyéb jogszabályokban ne1n rendezett önkorn1ányzati feladat és 
hatáskör n1egál\apítása. 

6. § 

A hulladékkezelési közszolgáltatás - a tevékenység tartalmában - az alábbiakra terjed ki: 

a) az ingatlantulajdonos által a Közszolgáltató szállítóeszközeihez rendszeresített és az ingatlantulajdonos 
által biztosított gyűjtőedényben, vagy a rendeletben megjelölt egyéb módon az ingatlanon gyűjtött és a 
Közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési szilárd hulladék begyűjtésére és rendszeres, illetve 
alkalmi elszállítására; 

b) az ingatlanon összegyűjtött nagy darabos, lomtalanítás körébe vont települési szilárd hulladék évente 
kétszeri - a Közszolgáltató által meghatározott időpontban és helyen, etTe a célra biztosított 
szállítóeszközén - történő begyűjtésére és a Közszolgáltató általi elszállítására; 

e) az a) és b) pontokban foglaltak szerint gyűjtött, begyűjtött és elszállított települési szilárd hulladék 
ártalmatlanítására; 

d) az illegális hulladéklerakók felszámolására. 

7. § 

(!) A Közszolgáltató kötelessége az e rendeletben és a közszolgáltatási szerződésben foglaltak szerint - a 
környezetvédelmi, valamint az egyéb jogszabályi előírások megtartásával - a közszolgáltatás 
igénybevételére köteles, vagy azt igénybe vevő ingatlantulajdonosoktól 
a) a Közszolgáltató szállítóeszközeihez rendszeresített és általa rendelkezésre bocsátott gyűjtőedényben 

vegyesen gyűjtött háztartási hulladék és háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű hulladék 
házhoz menő járattal történő rendszeres begyűjtése és elszállítása, 

b) a Közszolgáltató által erre a célra biztosított szállítóeszközén az ingatlanon összegyűjtött és a 
Közszolgáltató rendelkezésére bocsátott nagy darabos, lomtalanítás körébe vont települési szilárd 
hulladék évente egyszeri - a Közszolgáltató által meghatározott időpontban és helyen - történő 
begyűjtése és elszállítása, 

c. az a)-b) pontokban foglaltak szerint begyűjtött és elszállított települési szilárd hulladék hasznosításra 
történő átadása, 
d. a hulladék ártalmatlanítását szolgáló létesítmények - magasabb szintű jogszabályokban foglalt -

utógondozása és monitorozása körébe tartozó feladatok ellátása. 
(2) A Közszolgáltató a magasabb szintű jogszabályokban és e rendeletben foglaltak szerint köteles eleget tenni 

adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettségének. 
(3) A Közszolgáltató köteles a képviselőtestület számára közszolgáltatói tevékenységéről évente részletes 

beszámolót, valamint költségelszámolást készíteni a közszolgáltatási tevékenység éves értékeléséhez. 
(4) A Közszolgáltató a hulladékkezelési közszolgáltatást akkor láthatja el,. ha az önkormányzattal 

közszolgáltatási szerződést kötött. 

8. § 

(J) Az önkormányzat a közszolgáltatás ellátásának megszervezésére, fenntartására vonatkozóan a magasabb 
szintű jogszabályokban és jelen rendeletben foglaltak szerint köteles eljárni. A képviselő-testület - a 
magasabb szintű jogszabályokban meghatározottak szerint - a pályázat nyertesével (nyerteseivel) az 
eredményhirdetést követő 30 napon belül, illetve a pályázati eljárás nélkül kijelölt Közszolgáltatóval a 
közszolgáltatás ellátására szerződést köt. A közszolgáltatási szerződés nyilvános. 

(2) A közszolgáltatási szerződést a települési szilárd hulladék ártalmatlanítását végző hulladékkezelővel 
legalább 10 évre szólóan kell megkötni. A kizárólag a hulladék begyűjtésére, illetve szállítására vonatkozó 
szerződés legfeljebb 10 évre szólóan köthető meg. Ez utóbbi szerződésben meg kell határozni a hulladék 
ártalmatlanítását végző Közszolgáltatót. 

(3) A szerződés az aláírás napján jön létre, és a szerződésben meghatározott év utolsó napján szűnik meg. 
(4) A közszolgáltatási szerződés részletes feltételeit és tartalmi követelményeit a magasabb szintű 

jogszabályokkal összhangban jelen rendelet állapítja meg. A közszolgáltatási szerződésben rögzíteni kell a 
hulladékkezelési közszolgáltatás körében: 

2 



a) a közszolgáltatás 1negnevezését, tarlaln1át, a közszolgáltatás teljesítésének területi határát, 
b) annak a ténynek a rögzítését, hogy a Közszolgáltató vállalta a n1egje!öh közszolgáltatás teljesítését, 
e-) a közszolgáltatási szerződés időta1ta111át, 
d) a települési szilárd hulladékok gyűjtésének módját, valamint az elkülönítetten (szelektíven) gyűjthető 

és hasznosítható hulladékok körét és gy(ijtésének, illetve hasznosításának módját, 
e) a közszolgáltatás igazolási és ellenőrzési kötelezettségét, annak módját, 
f) a közszolgáltatás finanszírozásának elveit és n1ódszereit, az önkonnányzat ez irányú kötelezettsége 

teljesítésének feltételeit és biztosítékait, 
g) a közszolgáltatás díjára vonatkozó rendelkezéseket, kiemelten a közszolgáltatás díjának 

megállapítására vonatkozó módszer leírását, a díjnak a szerződés megkötésekor érvényesíthető 
legmagasabb mértékét és a díj megváltoztatása érdekében alkalmazandó eljárást, 

h) a Közszolgáltató által igazolt díjhátralék kiegyenlítésére vonatkozó eljárást, 
i) a Közszolgáltatónak a lakosság és az ingatlantulajdonosok irányában fennálló tájékoztatási 

kötelezettségét, és teljesítésének módját, 
j) azokat a feltételeket, amelyek mellett a Közszolgáltató a közszolgáltatás teljesítésére közreműködőt 

vagy teljesítési segédet vehet igénybe, s ez utóbbiakért történő felelősségvállalást, 
k) a szerződés módosításának lehetséges okait és eljárási rendjét. 

(5) A közszolgáltatási szerződésben az önkormányzat kötelességeként kell meghatározni 

a) a közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásához a Közszolgáltató számára szükséges információk 
szolgáltatását, 

b) a közszolgáltatás körébe tartozó és a településen folyó egyéb hulladékkezelési tevékenységek 
összehangolásának elősegítését, 

e) a településen működtetett különböző közszolgáltatások összehangolásának elősegítését, 
d) a települési igények kielégítésére alkalmas, a hulladék gyűjtésére, kezelésére, ártalmatlanítására 

szolgáló helyek és létesítmények kijelölését, 
e) a Közszolgáltató kizárólagos közszolgáltatási jogának biztosítását. 

(6) A közszolgáltatási szerződésben a Közszolgáltató kötelességeként kell meghatározni 

a) a közszolgáltatás folyamatos és teljes körű ellátását, 
b) a közszolgáltatás meghatározott rendszer, módszer és gyakoriság szerinti teljesítését, 
e) a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges mennyiségű és minőségű jármű, gép, eszköz, berendezés 

biztosítását, valamint a szükséges létszámú és képzettségű szakember alkalmazását, 
d) a közszolgáltatás folyamatos, biztonságos és bővíthető teljesítéséhez szükséges fejlesztések, 

beruházások és karbantmtások elvégzését, 
e) a közszolgáltatás körébe tmtozó hulladék ártalmatlanítására a Képviselő-testület által kijelölt helyek és 

létesítmények igénybevételét, 
f) a Közszolgáltató által alkalmazott közszolgáltatási díj mértélcéről és az alkalmazás tapasztalatairól a 

képviselőtestületnek történő évenkénti egyszeri tájékoztatást, 
g) a közszolgáltatás teljesítésével összefüggő adatszolgáltatás rendszeres teljesítését és meghatározott 

nyilvántartási rendszer működtetését, 
h) a fogyasztók számára könnyen hozzáférhető ügyfélszolgálat és tájékoztatási rendszer működtetését, 
i) a fogyasztói panaszok és észrevételek elintézési rendjének megállapítását, 
j) elkülönített alapként kezeli a hulladéklerakó telep hulladékdíjban megállapított monitorozási, 

utógondozási és rekultivációs költségeit. 

(7) A közszolgáltatási szerződés megszűnik: 

a) a benne meghatározott időtartam lejártával, 
b) a Közszolgáltató jogutód nélküli megszűnésével, 
e) elállással, ha a teljesítés még nem kezdődött meg, 
d) felbontással a teljesítés megkezdését követően, 
e) felmondással. 

(8) A képviselőtestület írásban, indokolással a közszolgáltatási szerződést akkor mondhatja fel, ha: 
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a) a I<özszolgáltató � közszolgáltatás cl!átása során - a tevékenységére vonatkozó jogszabályokat vagy 
hatósági előírásokat súlyosan 1negsé1iette, és a jogsértés tényét bíróság vagy hatóság jogerősen 
megállapította, 

b) a Közszolgáltató a közszolgáltatási szerződésben n1egállapított kötelezettségét neki felróhatóan 
súlyosan rnegsértette. 

(9) A Közszolgáltató a közszolgáltatási szerződést írásban, indokolással akkor mondhatja fel, ha az 
önkormányzat a közszolgáltatási szerződésben meghatározott kötelezettségét - a Közszolgáltató 
felszólítása ellenére - súlyosan megsérti, és ezzel a Közszolgáltatónak kárt okoz vagy akadályozza a 
közszolgáltatás teljesítését. 

(! 0) A közszolgáltatási szerződés felmondása esetén a képviselő testületnek haladéktalanul intézkednie kell a 
közszolgáltatás ellátásának biztosításáról. A feln1ondási idő hat hónap. 

(11) Szerződés megszűnése esetén a Közszolgáltató átadja az önkormányzatllak a megszűnést követő 30 
napon belül a rekultivációs és aktuális utógondozási, monitorozási költségeket, amelyeket alapszerűen 
kezelt annak kamataival együtt. 

(12) A Közszolgáltató a szerződéstől a teljesítés megkezdése előtt elállhat, azt követően felbonthatja, ha a 
közszolgáltatási szerződés megkötését követően alkotott jogszabály a közszolgáltatási szerződés tartalmi 
elemeit úgy változtatja meg, hogy az a közszolgáltatónak a közszolgáltatás szerződésszerű teljesítése 
körébe tartozó lényeges és jogos érdekeit jelentös mé1tékben sé1ti. 

(13) Jelen rendelet rendelkezései külön szerződési kikötés hiányában is, illetve akkor is a szerzödés részévé 
válnak, ha arról a felek nem rendelkeznek. 

9. § 

(\) Tilos a hulladékot elhagyni - a gyűjtés, begyűjtés, lerakás szabályaitól eltérő módon - felhalmozni, 
el\enörizetlen körülmények között elhelyezni, kezelni. 

(2) A község köztisztaságának megörzése érdekében mindenki köteles hatékonyan közreműködni és 
taitózkodni minden olyan tevékenységtől, magatmtástól, mellyel a települési környezetet szennyezné, 
feitőzné. 

(3) Az egyes ingatlanok tisztántartásáról az e rendeletben meghatározott ingatlan-tulajdonosok kötelesek 
gondoskodni. 

(4) Bá1mely építési, tatarozási vagy bontási munkánál természetes személy építtetö esetén a tisztántartás az 
építtetőt, egyéb építtetö esetében a kiviteíezöt terheli. 

(5) A helyi szilárd burkolatú utak tisztántartásáról, mosásáról, sepréséröl valamint a hó- és 
síkosságmentesítéséről az Állami Közútkezelő Kht, önkonnányzati tulajdonú út esetén az önkormányzat 
gondoskodik. Az úttartozékot képező útárok és az úttest csapadékelvezetésének folyamatos biztosításáról a 
helyi közút tulajdonosa köteles gondoskodni. 

(6) Az ingatlanokkal (építési telkekkel, épületekkel) közvetlen érintkező járdaszakasz tisztántartásáról a 
járdaszakaszok melletti nyílt árok és ennek műtárgyai ( kiépített beton vagy egyéb átereszek,) valamint a 
járdához taitozó folyókáknak és víznyelő rácsoknak folyamatos tisztániartásáról - ide é1tve a hó és 
síkosság elleni védekezést is - az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni. 

(7) Az üzletek és intézmények előtti járdaszakaszt elsősorban az ingatlan használója, bérlője, ezek hiányában 
tulajdonosa köteles tisztán taitani és az ott keletkezett hulladékot eltávolítani. 

(8) Az ingatlanok elötti járdaszakaszt tekintet nélkül arra, hogy beépített, vagy beépítetlen, vagy használaton 
kívüli ingatlanról van-e szó, reggel 7 óráig kell megfelelően letisztítani, majd napközben a tisztántaitással 
kapcsolatos munkákat szükség szerint el kell végezni. A síkosság elleni védekezés körében az ónos 
esőtől, hótól vagy jégtől síkossá vált járdát közegészségügyileg veszélytelen környezetkímélő anyaggal 
(homok, zúzalék, salak, stb.) csúszásmentessé kell tenni, és a járdáról a havat le kell takarítani, s ezt az 
időjárástól függően napközben is meg kell ismételni. A járda felszórására bomló szerves, vagy burkolatra 
káros anyag nem alkalmazható. 

(9) A gyalogos és a közúti forgalom zavaiialanságának biztosítása érdekében hórakást tilos elhelyezni: 
- útkereszteződésben, 
- úttorkolatban (8) m-en belül), 
- kapubejáró elé annak teljes szélességében, 
- tömegközlekedési jármű megállójában, ott az úttest és a járda közé. 

(10) A tulajdonos és a használó köteles az ingatlan előtti, melletti járdán a felburjánzott zöld növényzetet 
(gazt) a burkolat rongálása nélkül kiirtani. Köteles az ingatlanáról az úttest vagy gyalogjárda terébe 
benyúló ágak, csc;jék és egyéb növényzet nycséséröl vágásáról gondcskcdni. K6zterületi fák (bokrok) 
nyeséséről a közterület tulajdonosa köteles gondoskodni. 
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(1 J) Ha bánnilyen jánnű üze1nelése során a közterület szennyeződik, vagy a szennyeződés egyéb 1nódon, (pl. 
kercskedeln1i, vendéglátó, stb. tevékenység) következik be, a járn1ü üzen1ben tartója, üzen1eltetöje 
köteles a szennyeződés haladéktalan eltávolításáról gondoskodni. 

10.§ 

( 1) Tilos a közterületeket beszennyezni, a közterlileteken bárminemű szemetet, vagy elhasznált tárgyat (pl. 
háztartási hulladékot, papírt, gyümölcshéjat, stb.) elhelyezni, elszórni, eldobni. 

(2) Tilos a közterületeken elhelyezett berendezési tárgyakat, felszereléseket, műtárgyakat, műalkotásokat 
beszennyezni, megrongálni. 

(3) Tilos dugulás, vagy rongálódás okozására alkalmas anyagot, tárgyat (törmeléket, homokot, hulladékot, 
papírt, tűz- és robbanásveszélyes anyagot, stb.) a közcsatorna víznyelőjébe, csapadékelvezető csatornába 
vagy árokba szórni, önteni vagy bevezetni. 

(4) Állati tetemet, valamint olyan szerves vagy szervetlen anyagot, mely a környék levegőjét szennyezheti, a 
szomszédos terület lakóinak egészségét veszélyezteti, sem közterületen, sem magánterületen elhelyezni 
nem szabad. 

(5) A közterlileten elhullott állatok eltávolításáról a közút kezelőjének haladéktalanul gondoskodni kell. 
(6) Az üzletek és egyéb árusító helyek, vendéglátó egységek, vállalkozások, intézmények bejárata mellett az 

épület (ingatlan) tulajdonosa(i), kezelő(i), használó(i) kötelesek a község más közterületén is 
rendszeresített közterületi hulladékgyiijtö edényzethez hasonló, megfelelő, az utcaképet és a járdán 
közlekedés feltételeit nem rontó hulladékgyűjtőt ( csikktartó) elhelyezni és azoknak az ingatlanhoz tartozó 
szemétszállításra rendszeresített edényzetbe való ürítéséről rendszeresen naponta gondoskodni. 

(7) Építésnél, bontásnál vagy felújításnál a munkálatokat úgy kell végezni, valamint az építési, bontási 
anyagot, földet tárolni, hogy más ingatlanon por és szennyeződés indokolatlanul ne keletkezzen. 

(8) Közterlileten építésből, bontásból származó törmeléket, hulladékot szabadon tárolni tilos. Az ilyen jellegű 
hulladékot kizárólag konténerben szabad elhelyezni és a kijelölt törmeléklerakó helyre kell szállítani. A 
jegyző a mulasztó ellen eljárást kezdeményez. 

(9) Közterületet használni csak a vonatkozó hatályos önkormányzati rendeletben fogalmazottak szerint lehet. 
( 10) Az építést, felújítást végző tulajdonos, kivitelező az építési területen és közvetlen környékén (az építés 

körüli közterületen) a közterlilet tisztaságát és a biztonságos közlekedés lehetőségét köteles biztosítani. 

1 !. § 

(1) Az utcai árusok kötelesek a részükre kijelölt helyet és annak közvetlen környezetét tisztán tartani, az 
árusításból keletkezett hulladékot összegyűjteni, és elszállításáról, elszállíttatásáról gondoskodni. 

(2) A szórakoztató, vendéglátó egységek, árusító helyek, üzletek előtti, körüli járdaszakaszt - közterületi részt 
- a tulajdonos, üzemeltető (használó, bérlő) az időjárási viszonyoktól függően köteles a nyitva tartás ideje 
alatt tisztán tartani, nyitás .előtt és zárás után feltakarítani. 

(3) Az alkalmi kirakodások, búcsúk és egyéb közterületet igénybe vevő·rendezvények ideje alatt és után a 
közterület rendben tartását, takarítását az azt engedélyező köteles előírni és a végrehajtást ellenőrizni. 

(4) Közterületen gépjárművek javítása, szerelése és mosása tilos, kivéve a hii1elen fellépő hibák elhárítását 
célzó javítást. 

(5) Szennyvizet, vagy más szennyezett folyadékot, szennyező vagy más egészségre ártalmas anyagot 
közterületre elszórni, kiönteni vagy eldobni nem szabad. 

(6) Tilos a közterületre zá11 esapadékrendszerben, valamint nyílt árokba szennyvizet vagy szennyezett 
folyadékot kiönteni, vagy kivezetni. 

(7) A közterliletet emberi és állati ürülékkel szennyezni tilos. 

(8) A közforgalom céljára szolgáló területek (tömegközlekedési megállók, parkok, stb.) berendezéseit, 
növényzetét, közforgalmú terliletek burkolatát, forgalomszabályozó berendezéseket, jelzéseket, táblákat, 
megrongálni tilos. 

12. § 

( 1) A közterületek tisztántartásával kapcsolatos kötelezettségek teljesítését jegyző ellenőrzi és szükség szerint 
eljár. 

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak nem érintik a rendőrség általános feladat és hatásköréből fakadó ellenőrzési 
és intézkedési jogkörét. 
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13. § 

( 1) Közterületeken a szeszes ital fogyasztása tilos. 
(2) Az(!) bekezdés alkalmazása szempontjából nem minősül közterületnek és a tilalom nem vonatkozik: 

a.) a vendéglátó egységnek az önkormányzattal kötött közterület-használati megállapodás alapján 
használt teraszra, kerthelyiségre, közterületre, 

b.) a községi rendezvények során (búcsú, n1ajális, egyéb ünnep vagy rendezvény stb.) a rendezvény 
területén felállított sátrak, elárusító pavilonok környékére, a rendezvény helyszínére 

14. § 

(!)Az ingatlantulajdonos köteles az Önkormányzat által szervezett közszolgáltatás igénybevételére: az 
ingatlanán keletkező települési szilárd lmlladék e rendeletben előírtak szerinti gyűjtésére, a 
Közszolgáltatónak tö1ténő átadására, valamint a közszolgáltatási díj megfizetésére. 

(2) Az ingatlantulajdonost nem terheli az(!) bekezdésben foglalt kötelezettség az olyan beépítetlen ingatlana 
tekintetében, ahol senki sem tartózkodik, és ahol települési szilárd hulladék nincs vagy nem keletkezik. 

15. § 

(1) Gazdálkodó szervezet akkor köteles a közszolgáltatás igénybevételére, ha a gazdasági tevékenységével 
összefüggésben keletkezett települési szilárd hulladékának kezeléséről (hasznosításáról vagy 
ártalmatlanításáról) a Hgt. 13. §-ában foglaltaknak megfelelően nem gondoskodik. 

16. § 

(!) Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladékot az e rendeletben 
meghatározott módon és helyen gyűjteni, továbbá hasznosításáról vagy á11almatlanitásáról gondoskodni. 

(2) Alapvető kötelessége e tekintetben, hogy: 
a) a veszélyes hulladékot külön gyűjtse és a közszolgáltatónak a veszélyes hulladék gyűjtési napokon 

átadja, 
b) a maradék (szelektíven szétválogatott és veszélyes hulladéktól mentes) szilárd hulladékot - különös 

tekintettel a hulladék további kezelésére - az elszállításra való átvételig gyűjtse, tárolja, 
e) az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladék kezelésére az önkormányzat által szervezett 

közszolgáltatást igénybe vegye, és a hulladékot az e rendeletben feljogosított hulladékkezelőnek adja 
át, illetve a közszolgáltatási díjat kiegyenlítse, 

d) a hulladék gyűjtése során megfelelő gondossággal já1jon el annak érdekében, hogy a hulladék mások 
életét , testi épségét és egészségét, valamint jó közérzetét ne veszélyeztesse, az a község természetes és 
épített környezetét ne szennyezze, a növény és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a 
közbiztonságot ne zavarja, 

e) az ingatlanánkeletkezö hulladékot alacsony szinten tartsa, feleslegesen hulladékot ne bocsásson ki. 
(3) Az ingatlan tulajdonosa köteles a közszolgáltatónak bejelenteni, ha tulajdonos változás vagy egyéb ok miatt 

a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik. 

17. § 

(!) Az ingatlantulajdonos és a gazdálkodó szervezet köteles eleget tenni a hulladékkal kapcsolatos 
nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségének a Hgt. és a J-lgt. 59. §(!)bekezdés e) alpontja szerinti 
kormányrendelet szabályai szerint. 

(2) A közszolgáltatást igénybevevö ingatlantulajdonosok tekintetében, akik települési szilárd hulladékukat a 
Közszolgáltatónak adják át, a magasabb szintű jogszabályokban megkövetelt hulladékok nyilvántartásáról 
és bejelentéséről a Közszolgáltató gondoskodik. 

(3) Mindaddig, amíg a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségről rendelkező -
a Hgt. 5 9. § ( 1) bekezdés e) alpontja szerinti - kormányrendelet hatályba nem lép, az ingatlantulajdonos 

(ideértve a gazdálkodó szervezetet is) a nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségének e rendelet 
rendelkezéseiben foglaltak szerint köteles eleget tenni. 
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(4) A (3) bekezdésben megjelölt jogszabály hatálybalépését követően is alkalmazni kell az e rendeletben 
foglaltakat akkor, ha a rendeletben fog!illt szabályozás nen1 ellentétes a n1agasabb szintü jogszabályban 
foglaltakkal. 

18. § 

( 1) Az ingatlantulajdonos és a Közszolgáltató közötti jogviszonyt vagy a közszolgáltatás igénybevételének 
ténye hozza létre vagy az a tény hogy a közszolgáltató a közszolgáltatást az ingatlantulajdonos részére 
felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll. 

(2) A közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről a közszolgáltató ·az ingatlan tulajdonost írásban köteles 
értesíteni, vagy felhívás közzététele útján tájékoztatni. 

(3) A hulladékkezelési helyi közszolgáltatás feltételeiben bekövetkezett változásokról a közszolgáltató az 
ingatlantulajdonost - a változás bekövetkezése előtt -köteles értesíteni. 

(4) A jogviszony kezdő időpontja az a nap, amelyen a Közszolgáltató a közszolgáltatás teljesítésének 
megkezdéséről és lényeges feltételeiről az ingatlantulajdonost írásban értesítette, illetve felhívás 
közzététele útján tájékoztatta. 

(5) Az ingatlantulajdonos köteles a Közszolgáltatónak bejelenteni az ingatlanán rendszeresen keletkező 
települési szilárd hulladék keletkezésének tényét. 

(6) A hulladék begyűjtésének, elszállításának rendjét az ingatlantulajdonosnál keletkező hulladékmennyiség 
figyelembevételével a Közszolgáltató határozza meg és arról az ingatlantulajdonost a (2) bekezdés szerint 
értesíti. 

(7) A közterületi hulladék tekintetében a közterület tulajdonosa, használója köteles a Közszolgáltatóval 
szerződést kötni az e rendeletbe foglalt tartalommal. 

19. § 

( l)  Szüneteltethető a közszolgáltatás igénybevétele azokon az ingatlanokon, amelyeken folyamatosan legalább 
90 napig senki sem tartózkodik és emiatt hulladék sem keletkezik. 

(2) A szüneteltetésre vonatkozó igényt az ingatlantulajdonos írásban köteles bejelenteni a Közszolgáltatónak, a 
szünetelés kívánt kezdő időpontja előtt, azt legalább 30 nappal megelőzően és utólag a közüzemi 
számlákkal igazolni a szüneteltetés tényét. 

(3) Ha a szünetelés ( l )  bekezdés szerinti feltételeiben változás következik be, az ingatlantulajdonos ezt írásban, 
haladéktalanul köteles a Közszolgáltatónak bejelenteni. 

20.§ 

(l) A hulladék begyűjtésének és elszállításának rendjét és gyakoriságát e rendelet határozza meg. A 
közszolgáltató jogosult az útvonal és a rendeletben meghatározott kötelező gyakoriság mellett a napi vagy 
a heti időpontok meghatározására. ·Ha az útvonal és az időpont változik, arról a közszolgáltatónak kell a 
szolgáltatást igénybe vevőket, a lakosságot értesítenie. 

(2) A hulladékszállítás gyakorisága a következő: 2 hetenként l alkalom. 

(3) Ingyenes lomtalanítás évente kettő alkalommal. 

21; § 

(l) Ha a közszolgáltató által megállapított rendszeres szállítási nap ünnep- vagy munkaszüneti napra esik, ha 
az önkormányzat és a szállító másban nem állapodnak meg a hulladékot a következő munkanapon kell 
elszállítani vagy a lakosság előzetes értesítése mellett a Közszolgáltató által megjelölt időpontban. 

(2) Ha a gyűjtőedényzet ürítése az ingatlantulajdonosok hibájából marad el, akkor az ürítésre esak a következő 
szállítási napon kerül sor. 

(3) Ha a hulladékot, vagy a lomokat Közszolgáltató a szállítási napon, vagy az előzetesen meghirdetett 
időpontban elszállítani nem tudja, és a szállítás kimaradása nem az ingatlantulajdonosok hibájából történik, 
akkor a közszolgáltató köteles többletdíjazás igénye nélkül helyettesítő megoldásról gondoskodni. Az új 
időpontról a lakosságot tájékoztatni kell. 

22. § 
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Az ingatlantulajdonos az ingatlanán keletkező vagy bi1tokába került települési szilárd hulladékot a környezet 
szennyezését n1egelőző, károsítását kizáró 1nódon köteles gyűjteni, és ahhoz a I<özszo!gáltató 
szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényt köteles igénybe venni. 
A szabvány gyűjtőedényt az önkormányzat- első alkalommal - ingyen biztosítja a lakosságnak. 

23. § 

Az ingatlantulajdonosnak a hulladék gyűjtése során megfelelő gondossággal kell eljárni 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 zava1ja, és az ingatlanán keletkező hulladék n1ennyiségét alacsony szinten tartsa. 

24. § 

( 1) Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni a gyűjtőedények rendeltetésszerű használatáról, valamint 
környezetük tisztán tartásáról. A gyűjtőedény rendeltetéstől eltérő használata, valamint a gyűjtési időn túli 
időben való eltűnése vagy megsemmisülése miatt keletkezett kárt az az ingatlantulajdonos köteles 
megtéríteni, aki a gyűjtőedényt e rendeletben írt módon megfelelően átvette, vagy a gyüjtöedényét 
lecserélték. 

(2) Tilos a szabályszerűen kihelyezett gyűjtőedényekből a hulladék kiszórása, a közterület szennyezése. 
(3) A hulladékok gyűjtése során történő szennyezés esetén az ingatlan tulajdonosa, míg a szabályszerűen 

kihelyezett gyüjtőedényekböl történő hulladék begyűjtése, szállítása során a közterületen okozott 
szennyezés esetén a Közszolgáltató köteles a szennyezett területet megtisztítani és fertőtleníteni. 

25. § 

(1) Az ingatlantulajdonos köteles az átvett gyűjtőedényeket a hulladék elszállítása céljából a Közszolgáltató 
által megjelölt időpontban, a közterületen, a begyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre 
alkalmas helyen elhelyezni. 

(2) A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelének a közterület szennyezésének elkerülése 
érdekében lecsukott állapotban kell lennie. A hulladékot a gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, hogy az, az 
edény mozgatásakor és ürítésekor ne szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza. 

(3) A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat és elhelyezése egyébként 
sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével. 

(4) Az ingatlantulajdonos a gyűjtőedényt az ingatlanán belül köteles elhelyezni. úgy, hogy ahhoz illetéktelen 
személyek és állatok ne férjenek hozzá. 

(5) Gyűjtőedényt közterületen elhelyezni nem lehet. 

26.§ 

(!) Az ingatlan tulajdonos a gyűjtőedényt ürítés és elszállítás céljából a közszolgáltató által megjelölt 
időpontban a begyűjtést végző járművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen, az ingatlan 
bejáratának a közelében a közterületen köteles elhelyezni. 

(2) Télen az ingatlantulajdonos az átvételi hely megközelíthetőségéről, valamint a gyűjtőedényzet kezelése 
érdekében érintett útszakasz hó- és síkosság elleni védelméről gondoskodni köteles. A Közszolgáltató 
köteles gondoskodni a gyűjtőedényzet ürítéséről. 

(3) A közszolgáltató hulladékgyűjtő edények ürítését a szállítási napokon reggel hat és este húsz óra között 
végzi. Az ürítés, a szállítás és a gyűjtés napját a közszolgáltató állapítja meg. 

(4) A gyűjtőedényt a szállítás napján lehet kihelyezni a közterületre. A tulajdonos kötelezettsége a hulladék 
elszállításának napján az elszállítást követően az edényzet tárolási helyre történö visszahelyezése. 

(5) A kihelyezett gyűjtöedényekből hulladékot kiszedni, válogatni (guberálni) tilos! 
(6) A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű- és a gyalogos forgalmat, és elhelyezése egyébként 

sem járhat baleset vagy károkozás veszélyé11ek előidézésével. 

27.§ 

(J) Az ingatlan tulajdonos feladata gondoskodni a hulladékgyüjtő edények 1negőrzéséről: vala1nint arról, hogy 
az edényzet hozzáférhető helyen legyen és azt rendeltetésszerűen használják. 
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(2) Az e rendeletben rneghatározott háztartási hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedények tisztántartásáról, 
fertőtlenítésről az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni. 

(3) A hulladékgyüjtő edényeket csak annyira szabad megtölteni, hogy azok zárhatóak legyenek. A 
gyűjtőedényz.etbe a hulladék bedöngölése vagy tömörítése tilos! Az edények ürítése során figyelemmel 
kell lenni arra, hogy a gyűjtőedényzet teljes kiürítésre kerüljön. Nagyobb te1jedelmű hulladékot a 
gyűjtőedényzetbe helyezés előtt a megfelelő méretűre fel kell darabolni. 

( 4) Tilos a külön jogszabályokban meghatározott veszélyes hulladékot a települési szilárd hulladékkal 
összekeverni és azt a települési szilárd hulladék gyűjtésére szolgáló rendszeresített gyűjtőedényben 
elhelyezni. A külön jogszabályokban kihirdetett hulladékjegyzékekben nem szereplő, vagy ismeretlen 
összetételű hulladékot veszélytelenségének, illetve veszélyességének megállapításáig veszélyes 
hulladéknak kell tekinteni. 

(4) A gyűjtőedényzetben tilos olyan hulladék elhelyezése, amely az edényzetet, a szállítóeszközt, vagy a 
szállító személyzet testi épségét veszélyezteti.(Különösen tégla, beton, vas, stb.) Tilos a gyűjtőedényzetbe 
folyékony, mérgező, tűzveszélyes és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet vagy egyéb olyan anyagot 
elhelyezni, amely veszélyeztetheti a begyűjtést, ürítést végző személyek, vagy mások életét, testi épségét, 
egészségét. 

(5) Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényben összetömörödött vagy 
befagyott, illetve a tiltás ellenére az edényben levő hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt az edényt 
üríteni nem lehet az ingatlan tulajdonos a közszolgáltató felhívására köteles az edényt ilríthetővé, illetve 
használhatóvá tenni. Köteles e fenti tevékenysége miatt bekövetkező kárt megtéríteni. 

(7) Az ingatlantulajdonos köteles a külön jogszabályban meghatározott veszélyes hulladékot a települési 
szilárd hulladéktól elkülönítetten, a környezet szennyezését, károsítását vagy veszélyeztetését kizáró 
módon gyűjteni és a veszélyes hulladék begyűjtésére és szállítására, illetőleg ártalmatlanítására 
feljogosított engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek átadni, illetve a Hgt. 12. § (2)-(3) bekezdéseiben 
foglaltak szerint eljárni. Ilyen esetben a Hgt. szerinti adminisztratív és tervezési kötelezettségek a hulladék 
átvevőjét terhelik. 

28.§ 

( l )  A települési szilárd hulladék szállítását a Közszolgáltatónak zárt konténerben vagy a kiporzás! és 
kiszóródás! megakadályozó ideiglenes takarású konténerben, vagy e feltételeket biztosító célgéppel, 
szállítójárművel úgy kell elvégezni, hogy annak során a környezet ne szennyeződjék. Szállításból eredő 
szennyeződés esetén a Közszolgáltató a hulladék eltakarításáról, a terület szennyeződés-mentesítéséről, 
valamint az eredeti környezeti állapot helyreállításáról köteles gondoskodni. 

(2) A Közszolgáltató a települési szilárd hulladék ártalmatlanításáról előkezelést követően hulladéklerakóba 
történő lerakással és tömörítéssel gondoskodik. 

29.§ 

(!) A nagy darabos hulladék (lom) gyűjtéséről, elszállításáról és ártalmatlanításáról a Közszolgáltató évente 
egy alkalommal a hulladékkezelési közszolgáltatás keretében ·- külön díj felszámítása nélkül -
gondoskodik. Lebonyolításáról és megszervezéséről, a hulladék elszállításáról és ártalmatlanításáról a 
közszolgáltató gondoskodik. 

(2) Az elszállítandó hulladékot úgy lehet a közterületre kihelyezni, hogy az a jármű és a gyalogos forgalmat ne 
akadályozza, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, illetve ne járjon baleset vagy károkozás 
veszélyének előidézésével, a begyűjtő szállítóeszköz által jól megközelíthető legyen, a zöldterületeket és a 
növényzetet ne károsítsa, illetve ne já1jon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével. 

30. § 

(1) A külön jogszabályokban kihirdetett hulladékjegyzékekben nem szereplő, vagy ismeretlen összetételű 
hulladékot veszélytelenségének, illetve veszélyességének megállapításáig veszélyes hulladéknak kell 
tekinteni. 

(2) Minden tevékenységet, amelynek végzése során veszélyes hulladék keletkezik, úgy kell végezni, hogy a 
veszélyes hulladék mennyisége, illetve veszélyessége a lehető legkisebb legyen, illetve a hasznosítását 
minél nagyobb mértékben segítse elő. 

(3) A veszélyes hulladék bütokosa köteles megakadályozni, hogy tevékenysége végzése során a veszélyes 
hulladék a talajba, a felszíni, a felszín alatti vizekbe; a Jevegőhe jutva szennyezze vagy károsítsa a 

környezetet. 
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(4) Az (J)-(3) bekezdésben meghatározott követelmények teljesítése érdekében a háztaiiásokban keletkezett 
veszélyes hulladékokat az ingatlantulajdonos köteles a települési szilárd hulladék más összetevőitől 
elkülönítetten gyűjteni és a veszélyes hulladék átvételére feljogosított hulladékkezelőnek átadni, illetve az 
egyes veszélyes hulladékoknak a többi hulladéktól való elkülönített gyűjtését biztosító gyűjtőhelyeket 
igénybe venni. 

(5) A veszélyes hulladékgyűjtés időpontjáról a polgármester és az erre jogosult közszolgáltató évente 
állapodik meg. A lakosságot a veszélyes hulladék gyűjtésének időpontjáról az önkormányzat értesíti. 

31. § 

(1) Az építési törmelék- mint hulladék elszállítására- az ingatlan tulajdonosa, illetőleg az köteles akinek a 
tevékenysége révén a hulladék keletkezett. 

(2) A veszélyes hulladéknak nem minősülő építési törmeléket a polgármester által kijelölt helyen lehet 
elhelyezni. 

32. § 

. A hulladék ártalmatlanításáról illetve hasznosításáról a közszolgáltató köteles gondoskodni. A begyűjtött 
hulladék tulajdonosa a közszolgáltató. A hulladéklerakón történő lerakással a hulladék a hulladéklerakót 
üzemeltető tulajdonává válik. 

33. § 

A hulladék kezelési helyi közszolgáltatás teljesítése csak törvényben, kormányrendeletben meghatározot1 
estekben szüneteltethető, illetőleg korlátozható. 

34. § 

( l  ).A közszolgáltatás éves díját a gyűjtőedények és az éves ürítések számának szorzataként kell megállapítani. 
A köz.szolgáltatási díjat a közszolgáltató az önkormányzatnak számlázza ki. A díj mértékét a rendelet l .sz. 
melléklete tartalmazza 
(2) Az önkormányzat a hulladékszállítás díját a lakosságtól átvállalja. 

35. § 

(!) Aki tevékenységével vagy mulasztásával a hulladékgazdálkodási jogszabályokban vagy reá vonatkozó 
hatósági határozatban foglalt kötelezetiségét megszegi és ezzel a környezetet veszélyezteti, szennyezi vagy 
károsítja, vagy tevékenységét a környezetvédelmi előírások megszegésével folytatja, a más 
jogszabályokban foglaltak szerinti (büntetőjogi, polgári jogi, közigazgatási jogi stb.) felelősséggel tatiozik. 

(2) A jogellenes tevékenységet folytató köteles 
a) az általa okozott környezetveszélyeztetést, illetőleg környezetszennyezést megszüntetni, illetőleg 

környezetkárosítást abbahagyni; 
b) az általa okozott károkéri helytállni; 
e) a tevékenységet megelőző környezeti állapotot helyreállítani. 

(3) A jogellenes tevékenységért való felelősség - az ellenkező bizonyításáig - annak az ingatlannak a 
tulajdonosát és birtokosát (használóját) egyetemlegesen terheli, amelyen a tevékenységet folytatják, 
illetőleg folytatták. 

(4) A tulajdonos mentesül az egyetemleges felelősség alól, ha megnevezi az ingatlan tényleges használóját vagy 
a hulladék tulajdonosát, és kétséget kizáróan bizonyítja, hogy a felelősség nem őt terheli. 

36. § 

( l )  A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi rendelkezések ellenőrzését az Állami 
Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Városi lntézete végzi. 

(2) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése - a magasabb szintű 
jogszabályokban és a jelen rendelethen foglaltak alapján � a jegy?:ő feladata. A közterületen elhagyotl 
hulladék körében az ellenőrzés a jegyző, illetve közterület felügyeleti ellenőrzési feladat. 
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(3) A környezetvéde!n1i hatóságok a kO!ön jogszabályokban 1neghatároz.ott körben rendelkeznek ellenőrzési és 
íntézkedéSi jogosítványokkal. 

(4) Az ellenőrzésre jogosultak szabálysértési feljelentést tehetnek és - jogszabályban ineghatározott körben -
szabálysértési bírságot, illetve hulladékgazdálkodási bírságot szabhatnak ki. 

(1) Aki tevékenységével vagy mulasztásával: 

37. § 

a) a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabályok vagy a reá vonatkozó hatósági határozat előírásait 
megsérti, illetve az azokban foglalt kötelezettségének nem vagy nem megfelelően tesz eleget. 

b) a hatósági engedélyhez, hozzájáruláshoz, bejelentéshez kötött hulladékgazdálkodási tevékenységet 
engedély, hozzájárulás vagy bejelentés nélkül, vagy attól eltérően végez, 

e) a hulladékgazdálkodásra vonatkozó előírások megsértésével a környezetet veszélyezteti, károsítja 
hulladékgazdálkodási bírságot köteles fizetni a magasabb szintű jogszabályok alapján. 

(2) A hulladékgazdálkodási bírságot a környezetvédelmi hatóság szabja ki. 
(3) A jegyző a külön jogszabályban meghatározott esetekben hulladékgazdálkodási bírság kiszabására 

jogosult, 
(3) A hulladékgazdálkodási bírság nem mentesít a büntetőjogi, a szabálysértési, továbbá a kártérítési 

felelősség, valamint a tevékenység korlátozására, felfüggesztésére, tiltására, illetőleg a megfelelő 
· védekezés kialakítására, a természetes vagy korábbi környezet helyreállítására vonatkozó kötelezettség 
teljesítése alóL 

(4) A jogerősen kivetett hulladékgazdálkodási bírság adók módjára behajtható köztartozás. 
(5) A bírság mértékét jogszabályban foglalt feltételek szerint kell megállapítani. A bírság megállapítása során 

figyelembe kell venni: 
a) a jogsértő magatartás konkrét veszélyességét vagy károsító hatását; 
b) a jogsértésnek az ország, illetve a térség hulladékgazdálkodási helyzetére gyakorolt hatását; 
e) a bekövetkezett kár mé1tékét és a helyreállíthatóság lehetőségét, kár hiányában a jogsé1téssel 

esetlegesen szerzett előnyt, elhárított hátrányt. 

38. § 

(1) Szabálysértést követ el - amennyiben cselekménye bűncselekménynek vagy más szabálysértésnek nem 
minősül - és 30.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható az, aki e rendelet 9.§ (1), (6), (7), (8), (9), (J 1), 
bekezdéseiben, 10. § (1), (2), (3), (4), (6), (7), (8), (10) bekezdéseiben, 11. § (1), (2), (6), (7), (8), 
bekezdéseiben, 13 § (1) bekezdésében, 24. § (3) bekezdésében, 26. § (2) bekezdés, 27. § (4), (7) 
bekezdéseiben foglaltakat megszegi. 

(2) Aki települési szilárd hulladékot a közterületen engedély nélkül rak le vagy helyez el, szabálysértést követ 
el, és 30.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható. 

(3) Az e rendeletben meghatározott szabálysértések tetten ért elkövetőjével szemben l 0.000 Ft-ig te1jedő 
helyszínbírság szabható ki. 

39.§ 

(!) E rendelet a kihirdetése napján lép h�tályl(lf.:Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 
(2) Az e rendeletben megállapított díjat zpl.Ö.'január)ctől kell alkalmazni. 

Teklafalu, 2009. december 14 

�� 
polgármester 

A rendeletet a testület a 2009. december 28-i ülésén fogadta el. 

Kihirdetve: 2009. de(;e1nber 28 
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A közszolgáltatás díja 180:-Ft/ürítés + ÁFA 
Az ürítések száma: 26. 

A 9/2009.(XII.28.) Rendelethez 

A 9/2009.(XII.28.) Rendelethez 

l.sz. melléklet 

2. számú melléklet 

Értesítés a rendszeres háztartási szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás igénybevételének 
feltételeiről 

Az Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete alapján a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos 
közszolgáltatás igénybevétele kötelező. A közszolgáltatást DÉL __ KOM Kft. végezheti kizárólagos 
jogosultsággal. 
A Közszolgáltató az alábbi feltételek szerint nyújtja a közszolgáltatást: 

!. A megjelölt szolgáltatást „ ••••. „ .... napjától folyamatosan végzi. 

2. A Közszolgáltató által rendelkezésre bocsátott tárolótattály típusa és darabszáma 

3. A tárolótartály ürítési gyakorisága: ... „ . . „ . . ..... alkalom/hét, ürítési napok: .„ . . . . . . . . .  „ .. 

4. A közszolgáltatás díja: ........ Ft/negyedév. Ügyfélszolgálat nyitva tartása: „.„ . • . . . . . . . . .  
telefon, telefax számok: ..................... . 

5. A szolgáltatás heti gyakorisága: . . . ...... . „ . . . .... . . .. . „ . . . . . .  . 

Dátum 

Közszolgáltató 
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