
Döbörhegy Község Önkormányzata

 

13/2003. (XII.22.) számú rendelettel módosított

8/2003. (VIII.22.) számú RENDELETE

a települési szilárd hulladékszállításra szervezett közszolgáltatásról.

 

 

Döbörhegy Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. 
§ (1) bekezdése; az egyes közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 1995. évi XLII. tv. 1-2 §-a és a 

4.  §  (4)  bekezdése,  valamint  a  hulladékgazdálkodásról  szóló  2000.  évi  XLIII.  tv.  23.  §-a,  továbbá  a 
hulladékkezelési  közszolgáltató  kiválasztásáról  és  a  közszolgálati  szerződésről  szóló 241/2000.  (XII.23.) 
Korm. rendeletben foglaltak alapján a következő rendeletet alkotja. 

 

1.§

 

Általános rendelkezések

 

(1)  Az  önkormányzat  képviselőtestülete  komplex  helyi  közszolgáltatást  szervez  a  települési  szilárd 
hulladék kezelésére; rendszeres gyűjtésére; községből való elszállíttatására, megfelelő tárolására, 
ártalmatlanítására. 

(2)  A hulladékkezelési  tevékenység  folyamatos  ellátásáról  a  MÜLLEX-Körmend  Hulladékgyűjtő  és 
Hasznosító KFT-vel érvényben lévő a jogszabályi rendelkezések szerint módosított szerződés útján 
gondoskodik. 

(3)  A  települési  szilárd  hulladékkezeléssel  kapcsolatos  közszolgáltatás  Döbörhegy  község  egész 
területére kiterjed. 

(4)  E szervezet közszolgáltatási célja: a települési környezet fokozottabb védelme a hulladék okozta 
szennyeződésektől, ezáltal az emberi egészség óvása. A község területén a szilárd hulladéklerakó 
helyek felszámolása, a hulladék ártalommentes elhelyezésének biztosítása. 

 

2.§

 

Képviselőtestület feladatai

 

(1)     A települési szilárd hulladék-kezeléssel kapcsolatos közszolgáltatás kiszámítható, biztonságos – 
előírások szerinti – megszervezése, fenntartása. (13/2003. (XII.22.) számú rendelet 1.§) 

(2)     A képviselőtestület a szolgáltatóval közszolgáltatási szerződést köt. 

(3)     Az  önkormányzat  képviselőtestülete  a  Szolgáltató  rendelkezésére  bocsátja  a  közszolgáltatás 
hatékony és folyamatos ellátásához szükséges információkat, tájékoztatja a változásról. 

(4)     A  képviselőtestület  írásban  tájékoztatja  a  lakosságot  a  közszolgáltatás  feltételeiről;  a 
hulladékkezeléssel kapcsolatos feladatokról, esetleges változásokról. 

 

3.§

 

Az ingatlantulajdonosok kötelezettségei

 

(1)    A község közigazgatási területén minden ingatlan tulajdonosa, illetve használója (továbbiakban: 



tulajdonos) az ingatlanán keletkező háztartási,  illetve települési  szilárd hulladékot e rendeletben 
meghatározott  módon  köteles  átmenetileg  tárolni,  összegyűjteni,  majd  elszállításra  és 
ártalommentes elhelyezésre a Szolgáltatónak átadni. 

(2)    A  tulajdonos  a  települési  szilárd  hulladékkal  kapcsolatos  közszolgáltatást  kizárólag  a 
képviselőtestület által  meghatározott  (kiválasztott) szolgáltatónál veheti  igénybe; illetve köteles e 
közszolgáltatást igénybe venni. 

(3)    Gazdálkodó  szervezet  –  a  gazdasági  tevékenységéből  keletkező  termelési  hulladékának 
kezeléséről,  hasznosításáról  és  ártalmatlanításáról  –  a  hulladékgazdálkodásról  szóló  2000.  évi 
XLIII. tv. 13. §-ában foglaltak szerint köteles gondoskodni. 

(4)    A tulajdonosok a szilárd hulladékot  saját  ingatlanaikon úgy kötelesek gyűjteni,  tárolni,  hogy az 
mások testi épségét, egészségét ne veszélyeztesse. 

(5)    A gyűjtésre a szolgáltató által rendelkezésre bocsátott hulladéktároló edényeket (kukákat) köteles  
használni. A tárolóedényekben a háztartási hulladék csak tömörítés nélkül helyezhető el, hogy az 
elszállításkor  a  gépi  ürítést  ne akadályozza. A tulajdonos köteles  ezen hulladéktárolókat  ürítés  
céljából  –  hetente  –  a  meghatározott  szállítási  napokon  a  közterületre  a  szállítójárművel  
megközelíthető, biztonságos, a közlekedést nem akadályozó módon elhelyezni. (13/2003. (XII.22.)  
Rendelet 2.§) 

 

4.§

 

Közszolgáltatást ellátó kötelezettségei

 

(1)  A  Szolgáltató  köteles  a  települési  szilárd  hulladékot  a  szolgáltatási  szerződésben  foglalt  
rendszerességgel (hetente) elszállítani. Közszolgáltatási feladatait a jogszabályi előírások szerint, a 
környezetvédelmi  és  egyéb  feltételeknek  megfelelően  ellátni.  Az  elszállítást  közvetlenül  az 
ingatlanok elől köteles biztosítani. (13/2003. (XII.22.) Rendelet 3.§) 

(2)  A Szolgáltató az elszállított hulladékot kizárólag a hatóságilag részére engedélyezett (szerződésben 
meghatározott) telepen, ártalmatlanító helyen helyezheti el. 

(3)  A Szolgáltató köteles az önkormányzatot írásban értesíteni a közszolgáltatás beindításának alapvető 
feltételeiről, illetve időközben bekövetkezett, a közszolgáltatást érintő lényeges változásokról. 

(4)  A Szolgáltató évente egy alkalommal a községben általános lomtalanítási akciót végez. 

 

5.§

 

A közszolgáltatási szerződés

 

(1)  A képviselőtestületnek a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás folyamatos, 
rendszeres  ellátására  1993.  június  1-től  hatályos  szerződése  van  a  MÜLLEX-Körmend 
Hulladékgyűjtő és Hasznosító KFT-vel. 

(2)  A szerződés a szolgáltatóval megkötött módosított szerződés határozott időre: 2003. január 1-től 10 
évre szól. 

(3)  A közszolgáltatási szerződés tartalmazza:

-       a közszolgáltatás ellátásának rendjét, módját,

-       a hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról és a közszolgáltatási szerződésről szóló 
241/2000.  (XII.23.)  Korm.  rendelet  28-33.  §-ban  rögzített  szerződési  feltételeket;  előírt 
kötelezettségeket.

-       e rendeletben meghatározott előírásokból adódó feladatokat.

 

 



6. §

 

Közszolgáltatás díja

 

(1)  A közszolgáltatás díját – tárolóedényekre vonatkozóan – a Szolgáltatói Szerződés rögzíti. 

(2)  A közszolgáltatás díját az Önkormányzat fizeti.  

(3)  Az Önkormányzat a szolgáltatási díjat negyedévenként rendezi a közszolgáltató által kiállított számla 
alapján. 

 

7.§

 

Hulladéktároló edények biztosítása, használata, kezelése

 

(1)  A  szilárd  hulladék  gyűjtéséhez  szükséges  tárolóedényeket  az  ingatlantulajdonosok  részére  a 
Szolgáltató biztosítja. 

(2)  A háztartási hulladék gyűjtésére, illetve ideiglenes tárolására szolgáló gyűjtőedény rendeltetésszerű 
használata, tisztántartása, szükségszerű fertőtlenítése a használó kötelessége. 

(3)  A szilárd hulladékot gyűjtőedényekben (kukában) úgy köteles az ingatlan tulajdonosa elhelyezni, 
hogy a hulladék ne tömörödjön vagy fagyjon össze, a gépi ürítés lehetséges legyen és a hulladék ne 
szóródjon szét. 

(4)  Veszélyes anyagokat, folyékony és mérgező anyagokat a gyűjtőtartályokban elhelyezni tilos! 

(5)  Hatályon kívül helyezve (13/2003.(XII.22.) számú rendelet 4.§) 

 

8.§

 

Értelmező rendelkezések

 

E rendelet alkalmazása során: 

a)    települési  szilárd  hulladék:  a  háztartásokból  származó  szilárd  hulladék  illetőleg  a  háztartási 
hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű, azzal együtt kezelhető egyéb (nem háztartási) hulladék. 

b)    háztartási hulladék: az emberek mindennapos élete során a lakásokban, valamint a pihenés, üdülés 
céljából  használt  helyiségekben  és  a  lakóházak  közös  használatú  helyiségeiben  és  területein, 
valamint az intézményekben keletkező hulladék. 

c)    háztartási  hulladékhoz  hasonló  jellegű  és  összetételű  hulladék:  gazdasági  vállalkozásoknál 
keletkező veszélyesnek nem minősülő szilárd hulladék. 

d)    veszélyes  hulladék:  minden  olyan  a  háztartásban  feleslegesnek  minősülő  hulladék,  amely  a 
Törvény szerint annak minősül. 

különös tekintettel: száraz elem, akkumulátor, fáradt olaj, savas és maró folyadékok, ezekkel átitatott 
anyagok, növényvédőszerek, vegyszerek és az azokkal szennyezett csomagolóanyagaik, stb.

 

 



9.§

 

Záró rendelkezések

 

(1)  Szabálysértést követ el az az ingatlantulajdonos, 

-       aki a háztartási szilárd hulladékot nem a tárolóedényekben és nem megfelelően helyezi el,

-       a közszolgáltatást nem e rendeletben szabályozott módon veszi igénybe. 

(2)  Aki ezen előírásokat megszegi, 30.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.

 

10.§

 

E rendelet 2003. augusztus 22. napján lép hatályba.

 

Döbörhegy, 2003. augusztus 22.

 

 

 

                     Kovács János                                           Osvald Lajosné

                     polgármester                                            körjegyző

 

 

 

Kihirdetve: 2003. augusztus 22.

 

 

 

 

                                                                                   Osvald Lajosné         

                                                                                   körjegyző


