Velem Község Képviselı-testületének
6/2003.(05.21.) számú rendelete

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelezı igénybevételérıl

Velem község Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV tv. 16. § (1) bekezdésében,
illetve a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tv. 23. §-ban kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a
241/2000. (XII.23.) és a 242/2000.(XII.23.) Korm. rendeletben foglaltakra az önkormányzat által szervezett
települési szilárd hulladék kezelési közszolgáltatás kötelezı igénybevételérıl az alábbi rendeletet alkotja.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. §
A rendelet célja a települési szilárd hulladék szervezett és kötelezıen igénybevett közszolgáltatás keretében
történı összegyőjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére vonatkozó helyi szabályok megállapítása.

2. §
A rendelet hatálya Velem község közigazgatási területére terjed ki.

3. §
(1)

A rendelet személyi hatálya kiterjed a 2. §-ban megjelölt területen belül lévı valamennyi lakás és beépített
ingatlan tulajdonosára, tulajdonosi közösségeire, használóira (továbbiakban tulajdonos) függetlenül attól,
hogy az természetes, vagy jogi személy, illetve nem jogi személyiségő gazdasági társaság.

(2)

Azok a tulajdonosok, akik az ingatlanban állandó lakóhelyet vagy tartózkodási helyet nem létesítettek, és a
településen lévı lakóházukat, egyéb nem lakás céljára szolgáló építményüket kizárólag pihenés (üdülés)
céljára használják a közszolgáltatást június 1-tıl október 31. napjáig kötelesek igénybe venni.

A KÖZSZOLGÁLTATÁS KÖTELEZİ IGÉNYBEVÉTELE
4. §
(1)

Velem község Önkormányzata a rendelet hatálya alá tartozó területen a települési szilárd hulladék
összegyőjtését, elszállítását és ártalommentes elhelyezését szervezett helyi közszolgáltatás útján biztosítja.

(2)

A képviselı-testület a köztisztasági közszolgáltatás ellátásáról Kıszeg Város Önkormányzata
szervezésében mőködı közszolgáltatáshoz való csatlakozással gondoskodik, így a közszolgáltatás
ellátásával a Kıszegi Városgondnokságot (Kıszeg, Kossuth L. u. 3. továbbiakban szolgáltatót) bízza meg,
és kötelezi a feladat ellátásával kapcsolatos jelen rendeletben foglalt feladatok végrehajtására, valamint
felruházza az ıt megilletı, e rendeletben meghatározott jogosítványokkal.

(3)

Az (1) bekezdésben felsorolt közszolgáltatásokat a helyi közszolgáltatással ellátott területen lévı ingatlan
tulajdonosa – a jelen rendeletben meghatározott módon – köteles igénybe venni, ha jogszabály vagy
hatósági határozat eltérıen nem rendelkezik.

(4)

A földutak javításához, területek feltöltéséhez felhasználható anyagokat (föld, törmelék, kı stb.),
amennyiben az a saját, vagy más által használatba adott ingatlanon nem helyezhetı el, a tulajdonos, a
Kıszegi Városgondnokság által kijelölt depózó helyre köteles szállítani.

(5)

A szolgáltatóval a közszolgáltatás ellátásra vonatkozó szerzıdést a képviselı-testület felhatalmazása
alapján a polgármester köti meg.

(6)

A szolgáltató az igénybevételre kötelezettekkel egyénileg köt szerzıdést.

A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉK KEZELÉSE, KÖZTISZTASÁGI KÖZSZOLGÁLTATÁS
5. §
A települési szilárd hulladékot, ezen belül a háztartási hulladékot és egyéb szilárd hulladékot csak az erre a célra
kijelölt ártalmatlanító (szemét) telepen, hasznosító depóban a vonatkozó üzemeltetési szabályok és elıírások
szigorú betartásával szabad elhelyezni.

6. §
(1)

A szervezett köztisztasági közszolgáltatás igénybevételével a szolgáltatási igénybevevı és a – szolgáltató
között – a Ptk. Közüzemi szerzıdésekre vonatkozó szabályai szerinti – szerzıdéses jogviszony jön létre.

(2)

Nem jön létre, illetve szünetel a szerzıdés, ha:
a)
b)

(3)

az ingatlan lakatlan, üdülésre sem használják:
az ingatlan használatát tartósan szüneteltetik, feltéve ha a tulajdonos idıleges távollétét a
szolgáltatónak legalább 1 hónappal korábban bejelenti.

A szolgáltató a háztartási hulladék elszállítását az 1. számú melléklet szerinti gyakorisággal végzi.

A SZOLGÁLTATÓ FELADATAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI A KÖZTISZTASÁGI
KÖZSZOLGÁLTATÁS VÉGREHAJTÁSAKOR
7. §
(1)

A települési szilárd hulladékot köteles rendszeresen – az 1. számú melléklet szerinti gyakorisággal –
elszállítani a kijelölt ártalmatlanító (szemét) telepre és ott annak ártalmatlanításáról a környezetvédelmi
szabályok betartásával gondoskodni.

(2)

A közszolgáltatás igénybevételére kötelezettekkel a közszolgáltatási szerzıdést megkötni.

(3)

A szolgáltató a közszolgáltatás ellátásáért e rendelet szerinti díjazásra jogosult.

8. §
(1)

A települési szilárd hulladék győjtése és elszállítása a belterületen 110 literes és 60 literes kukában,
valamint 80 literes (a szolgáltató emblémájával ellátott) zsákban történik. A 60 literes kuka használatát a
polgármester kérelemre a 65 év feletti egyedülálló, egyszemélyes háztartást vezetı személy részére
engedélyezheti. (*)

(2)

A győjtıedényzetet a közszolgáltatás igénybevételére kötelezett megvásárolhatja vagy a szolgáltatótól
tetszıleges számban bérelheti.

9. §
A szolgáltató a települési szilárd hulladék győjtését, szállítását közvetlenül a lakóháztól, üdülıtıl, nem lakás
céljára szolgáló helyiségtıl végzi el.

A TULAJDONOS JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI
10. §
(1)

Az ingatlan tulajdonosa köteles e rendelet alapján a közszolgáltatás igénybevételére.

(2)

A szolgáltatást igénybevevı az ingatlanán keletkezett települési szilárd hulladékot csak a rendszeresített
gyüjtıedényekbe helyezheti el. Nem helyezhetı el az edényekbe veszélyes hulladék, állati tetem, trágya,
jég, hó, sár, fertızı vagy robbanásveszélyes anyag, tőzveszélyes hulladék, olyan hulladék, amely
veszélyezteti a szállítással foglalkozó dolgozók testi épségét vagy begyőjtése során a gépkocsi mőszaki
berendezéseiben rongálódást idézhet elı és ártalmatlanítása során veszélyeztetheti a környezetet.

(3)

Ha a szolgáltató dolgozói észlelik, hogy a tartályban az (2) bekezdésben megjelölt anyagot, tárgyat
helyeztek el, a kiürítést jogosultak megtagadni. Errıl a tulajdonost – az ok megjelölésével – szóban vagy
írásban értesíteni kell.

(4)

A tulajdonos a gyüjtıedényzetet a kiürítés napján vagy az azt megelızı napon, 17 óra után helyezheti ki az
ingatlan elıtti közterületre. Ezen kívül hulladékgyőjtı edény közterületen nem tárolható.

A SZOLGÁLTATÓ DÍJAZÁSA
11. §
(1)

A kötelezı, szervezett közszolgáltatásért a tulajdonos köteles a jelen rendelet 2. számú melléklete szerinti
díjat a szolgáltatónak megfizetni.

(2)

A háztartási szilárd hulladék elszállításáért fizetendı szolgáltatói díj: az alapegység és az ürítések
számának szorzata.

(3)

Ingatlan tulajdonos változás esetén a szolgáltatónak való bejelentés napjáig a közszolgáltatás díját a régi
ingatlan tulajdonosnak kell viselnie.

(4)

A szolgáltató által biztosított győjtıedényzet bérleti költsége a szolgáltatási díjba nem számít bele. Azt a
szolgáltató évente külön tételként köteles leszámlázni.

(5)

A tulajdonosok a szolgáltatást a szolgáltatóval kötött egyéni szerzıdéssel vehetik igénybe. A szolgáltató a
szerzıdés megkötésekor öntapadós címkét bocsát a megrendelı rendelkezésére, aki azt a győjtıedényén jól
látható módon elhelyezi.

LOMTALANÍTÁS, HULLADÉKVÁLOGATÁS
12. §
(1)

A háztartásokban összegyőlı nagyobb mérető – a rendszeres hulladékgyőjtésre szabványosított
győjtıedényzetbe el nem helyezhetı, így el nem szállítható – tárgyak (bútorok, háztartási gépek stb.) a
szolgáltató által szervezett és az önkormányzat által finanszírozott lomtalanítási szolgáltatás alkalmával
díjmentesen elszállíttathatók.

(2)

A lomtalanításból származó hulladékot a szolgáltató telephelyén létesített hulladékudvarban, fedett helyen
kell elhelyezni, majd az ártalmatlanítás (lerakás) elıtt mennyiségét az újrahasznosítható, illetve a szerves
anyagok kiválogatásával csökkenteni kell. A kiválogatott szerves anyagot, az arra kijelölt helyen, a
szolgáltató komposztálni köteles.

(3)

A lomtalanítási akció során – a vonatkozó jogszabályokban meghatározott módon – a szolgáltató köteles
gondoskodni a lakosságnál keletkezett veszélyes hulladékok (festékek, dobozok, spray palackok, elemek,
akkumulátorok stb.) összegyőjtésérıl és ártalmatlanító helyre történı elszállításáról.

13. §
A tulajdonosok a 12. §-ban körülírt egyéb szilárd hulladékot maguk is elszállíthatják a kijelölt szeméttelepre, ahol
a szolgáltató által évenként meghatározott díj megfizetése fejében elhelyezhetik.

14. §
A közszolgáltatást igénybevevık kötelesek együttmőködni a hulladék mennyiségi csökkentését célzó, illetve a
háztartásokban képzıdı veszélyes hulladék komponensek elkülönített győjtését igénylı kezdeményezésekben.

VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
Értelmezı rendelkezések
15. §
(1)

E rendelet alkalmazásában:
a)
Települési szilárd hulladék:
aa) háztartási hulladék: az emberek mindennapi élete során a lakásokban, valamint a pihenés,
üdülés céljára használt helyiségekben és a lakóházak közös használatú helyiségeiben és
területein, valamint az intézményekben keletkezı,
ab) közterületi hulladék: közforgalmú és zöldterületen keletkezı,
c) háztartási hulladékhoz hasonló jellegő és összetételő hulladék: gazdasági vállalkozásoknál
keletkezı – külön jogszabályban meghatározott – veszélyesnek nem minısülı szilárd
hulladék.
b)
Veszélyes hulladék: a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tv. 2. számú mellékletében
felsorolt tulajdonságok közül eggyel vagy többel rendelkezı, illetve ilyen anyagokat vagy
összetevıket tartalmazó, eredete, összetétele, koncentrációja miatt az egészségre, a környezetre
kockázatot jelentı hulladék.
Különös tekintettel: szárazelem, akkumulátor, fáradt olaj, étolaj maradék, növényvédıszerek,
vegyszerek, mőtrágyák és csomagolóanyagaik stb.

16. §
Ezen rendelet 2003. 07.01-jén lép hatályba.

17. §
E rendelet hatálybalépésével a község területén lévı konténeres szemétgyőjtés megszőnik.

18. §
(1)

Amennyiben magasabb szintő jogszabály eltérıen nem rendelkezik, szabálysértést követ el és 30.000,- Ftig terjedı pénzbírsággal sújtható, aki:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

(2)

*
**

(**)
(**)
a hulladékgyőjtı edényekbe a 10. § (2) bekezdésben megjelölt, a rendelet által tiltott anyagokat
helyez el:
a hulladékgyőjtı edényt közterületen nem megengedett helyen vagy idıszakban tárol:
nem tartja rendben és tisztán a közterületen tárolt hulladékgyőjtı helyét és környezetét:
nem tesz eleget a hulladékcsökkentéssel kapcsolatos elıírásoknak.

Az (1) bekezdés b),c),d),e), pontjaiban meghatározott szabálysértések esetén 500 – 10.000,- Ft-ig terjedı
helyszíni bírság is kiszabható.

Módosította az 1/2004. (I.16.) számú önkormányzati rendelet
Hatályon kívül helyezte a 3/2006. (II.24.) számú önkormányzati rendelet

Velem, 2003. május 20.

Horváth Miklós
polgármester

Záradék:

Ezen rendelet kihirdetésre került 2003. május 21-én.

Nagy Kálmánné
megbízott körjegyzı

Nagy Kálmánné
mb.körjegyzı

Mellékletek Velem község 6/2003.(05.21.) számú rendeletéhez

1. számú melléklet

Az ürítés gyakorisága: (zsák és kuka)
Lakott területen:
2003. január 1-tıl

-

december 31-ig

hetente egyszer

Üdülı területen:
2003. január 1-tıl

-

december 31-ig

hetente egyszer

Ürítési nap: kuka
zsák

csütörtök
hétfı

2. számú melléklet

Hulladék szállítási díj: (tartalmazza a lerakás -, illetve kezelés díját is):
110 literes kuka:

164,- Ft + 12 % ÁFA

80 literes zsák:

134,- Ft + 12 % ÁFA

bruttó: 184,- Ft/ürítés/db
bruttó: 150,- Ft/zsák

