
Pölöske Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
20/2006/XII.18./ számu rendelettel módosított

4/2003. (II.5./ sz. önk. rendelete 
a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatással és a 

köztisztasággal kapcsolatos egyes kérdésekről, egységes szerkezetben

Pölöske  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a helyi  önkormányzatokról  szóló 1990.  évi 
LXV. törvény 63/A. § e) pontjában, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 
(továbbiakban: Hgt.) 23. §-ában ,és az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről  szóló 
1995.évi XLII. tv. felhatalmazása alapján a következő rendeletet alkotja.

1.Cím

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatással és a köztisztasággal  
kapcsolatos egyes kérdésekről

I. fejezet

Általános rendelkezések

1. §  (1) Pölöske  Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  (a továbbiakban: Önkormányzat) a 
jelen  rendelet  2.  §  6.  pontjában  meghatározott  körben  komplex  helyi  közszolgáltatást  szervez  a 
települési szilárd hulladék rendszeres gyűjtésére,  elszállítására és ártalommentes elhelyezésére,  és e 
tevékenység ellátásáról helyi közszolgáltatás útján gondoskodik.

(2) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos komplex helyi közszolgáltatás célja a köztisztaság, a 
közegészségügyi rendelkezések betartásának biztosítása, valamint az épített és természeti környezet 
védelme. A közszolgáltatásra vonatkozó rendelkezések célja a tevékenység kiszámítható, biztonságos 
ellátása, a kötelezettségek ellenőrizhetősége.

(3)  A  települési  szilárd  hulladékkal  kapcsolatos  tevékenységre  vonatkozó  komplex  helyi 
közszolgáltatás Pölöske település egész közigazgatási területére kiterjed.

(4)  A  község  közigazgatási  területén  lévő  valamennyi  ingatlan  tulajdonosa,  illetve  tulajdonosi 
közössége, használója (a továbbiakban: tulajdonos) az ingatlanon keletkező települési szilárd hulladék 
összegyűjtéséről, elszállításáról és ártalommentes elhelyezéséről e rendeletben meghatározott módon 
köteles gondoskodni.

(5) Pölöske  közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező komplex 
helyi közszolgáltatás teljesítésére jogosult ,illetőleg kötelezett a Zalai Huke Hulladék Kezelési  Kft / 
Zalaszentgrót, Szőlő út 17/a../továbbiakban: Szolgáltató /

2. § E rendelet alkalmazásában:
1. települési hulladék: a háztartásokból származó szilárd hulladék, illetőleg a háztartási hulladékhoz 

hasonló jellegű és összetételű, azzal együtt kezelhető más hulladék;
2.  háztartási  szilárd  hulladék:  a  rendszeres  háztartási  szilárd  hulladék  és  az  alkalmi  háztartási 

szilárd hulladék;
mennyiségű falvakolat, a kerti és járdatakarítási hulladék, kisebb mennyiségű falomb, 

3./  veszélyes  hulladék  a  /  Hgt/  3.§.  b./pontjában  megnevezett  hulladék,  mint  pl.  elemek, 
akkumulátorok,  spray-s-festékes-  lakkos  –  hígítós  dobozok,  mérgező  anyagok-folyadékok,  tűz  és 
robbanás  veszélyes  anyagok  és  göngyölegei,  orvosi-gyógyszeres  hulladékok,  növényvédő  szerek, 
fáradt  olajok,  kiselejtezett  elektromos  és  elektronikus  berendezések,  amelyek  veszélyes  anyagokat 
tartalmaznak

4.  alkalmi háztartási szilárd hulladék:  a lakás, üdülés, pihenés során az ingatlanon (így lakásokban, 
valamint a nem lakás céljára szolgáló egyéb helyiségekben és területeken) alkalmilag képződött vagy 
felhalmozódott  hulladék,  visszamaradt  anyag,  ha  rendszeresített  gyűjtőedényben  mérete  vagy 
minősége miatt nem helyezhető el, amely lehet
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a) lomtalanítás alá tartozó alkalmi háztartási szilárd hulladék: nagyobb méretű darabos hulladék (így 
pl. nagyobb háztartási eszköz, berendezési tárgy, bútor, ágybetét stb.), amelyet a rendeletben kijelölt 
Szolgáltató évi egyszeri - előre közzétett időpontban történő - lomtalanítás során elszállít,

b)  esetileg  szállítható  alkalmi  háztartási  szilárd  hulladék:  az  a)  pont  alá  nem  tartozó,  eseti 
megrendelés  alapján  ártalmatlanítás  céljából  elszállítandó  hulladék  (pl.  építési,  bontási  törmelék, 
autóroncs);

5. egyéb (nem háztartási) szilárd hulladék: az ingatlanon folytatott ipari, kereskedelmi, szolgáltató 
és egyéb gazdasági  tevékenység során,  valamint a közintézményekben  keletkező  rendszeres egyéb 
szilárd hulladék és alkalmi egyéb szilárd hulladék:

a) rendszeres egyéb szilárd hulladék: a tevékenységgel összefüggésben - a tevékenység jellegének 
megfelelően  -  rendszeresen  és/vagy  folyamatosan  keletkező,  a  Szolgáltató  által  rendszeresített 
gyűjtőedényben  átmenetileg  tárolható,  a  jogszabályi  előírásoknak  megfelelő  rendszerű  célgéppel 
szállítható  egyéb  szilárd  hulladék,  amely  a  települési  szilárd  hulladék  elhelyezésére  kijelölt 
ártalmatlanítóhelyen, létesítményben helyezhető el,

b)  alkalmi  egyéb  szilárd  hulladék:  a  tevékenység  fenntartásának  folyamatában  esetileg,  nem 
ismétlődően  keletkező,  a  települési  szilárd  hulladék  elhelyezésére  szolgáló  egyéb  ártalmatlanító 
helyen, létesítményben elhelyezhető vagy hasznosítható egyéb szilárd hulladék;

6. települési szilárd hulladékkal kapcsolatos komplex helyi közszolgáltatás: a rendelet 2. § . 1, 2,4/a, 
és   5.  a)  pontjaiban  megjelölt  települési  szilárd  hulladék  rendszeres  gyűjtésére,  elszállítására  és 
ártalommentes  elhelyezésére  irányuló  közszolgáltatás,  a  háztartásokból  származó  elkülönítetten 
gyűjtött  hulladék  (és  egyéb  hulladékalkotók)  rendszeres  gyűjtésére,  elszállítására  irányuló 
közszolgáltatás;

7.  szolgáltató :Pölöske   település közigazgatási területén a rendelet hatálya alá tartozó települési 
szilárd,   hulladékkal  kapcsolatos  komplex  helyi  közszolgáltatás  teljesítésére  -   kizárólagos  jogot 
szerzett szakvállalkozás.

8.  szakvállalkozás:  a  települési  szilárd  hulladékkal  kapcsolatos  tevékenységre  a  vonatkozó 
jogszabályok szerint jogosultsággal rendelkező szervezet vagy személy;

9./ ártalmatlanítóhely: a települési szilárd hulladék elhelyezésére alkalmas lerakóhely, hasznosítóhely, 
létesítmény, 

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos önkormányzati feladatok

3. § (1) Az önkormányzat feladata különösen:
a)  a  komplex  helyi  közszolgáltatás  körébe  tartozó  települési  szilárd  hulladék  rendszeres 

összegyűjtésének, elszállításának és ártalmatlanításának megszervezése,
b) a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos komplex helyi közszolgáltatás teljesítésére szolgáltató 

kijelölése,
c)  a települési  szilárd hulladékkal kapcsolatos komplex helyi  közszolgáltatás fedezetéül  szolgáló 

kommunális adó megállapítása.
d./ veszélyes hulladék alkalmankénti begyűjtésének és elszállításának megszervezése
e./  újrahasznosítható  hulladékok  /fémhulladék,  papír,  műanyag,,üveg  /  begyűjtésének  és 

elszállításának megszervezése,
f./ a közszolgáltatás ellátására Szolgáltató kiválasztása, a Szolgáltatóval szerződés megkötése,
e./ a közszolgáltatási díjnak és díjfizetés rendjének megállapítása,

A tulajdonos kötelességei

4. § (1) A tulajdonos alapvető kötelessége, hogy:
a) a települési szilárd hulladék keletkezését a lehető legalacsonyabb szinten tartsa,
b)  a  települési  szilárd  hulladékot  -  különös  tekintettel  a  hatékony  hasznosításra,  feldolgozásra, 

illetve a környezetbarát ártalmatlanításra - az elszállításra való átvételig gyűjtse, illetve tárolja,
c) e rendeletben meghatározott módon és helyen az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladék 

gyűjtéséről, elszállításáról, ártalommentes elhelyezéséről gondoskodjon. A rendeletben meghatározott 
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települési  szilárd  hulladékkal  kapcsolatos  komplex  helyi  közszolgáltatás  keretében  kizárólag  a 
Szolgáltató szolgáltatását veheti igénybe.

d) a települési szilárd hulladékot úgy kezelje, hogy az mások életét, testi épségét, egészségét és jó 
közérzetét ne veszélyeztesse, a község természetes és épített környezetét az elkerülhetetlen mértéken 
felül ne szennyezze, a növény- és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja,

 (2) Azok a gazdálkodó szervezetek, amelyeknek fogyasztói, illetve gazdasági tevékenysége során 
települési  szilárd  hulladék  keletkezik,  a  kötelező  közszolgáltatás  keretében  szervezett 
hulladékbegyűjtést  nem kötelesek igénybe  venni,  feltéve,  hogy a gazdálkodó szervezet  a hulladék 
hasznosítására vagy ártalmatlanítására vonatkozó kötelezettségét

a) a jogszabályokban meghatározott feltételekkel, megfelelő hasznosító vagy ártalmatlanító eljárás, 
berendezés, létesítmény alkalmazásával saját maga teljesíti, vagy

b)  az erre  feljogosított  és engedéllyel  rendelkező hulladékkezelőnek történő átadással,  a  kezelés 
költségeinek megfizetésével teljesíti.

(3) Az az ingatlantulajdonos, akinek a Hgt.  3.  § c) pontja,  illetve a 21. § (1) bekezdése szerint 
települési  szilárd  hulladéka  keletkezik,  de  az  ingatlana  egyidejűleg  gazdálkodó  szervezet 
cégnyilvántartásban  bejegyzett  székhelyéül,  telephelyéül  vagy  fióktelepéül  is  szolgál,  köteles  a 
települési hulladékát a gazdálkodó szervezetnek az ingatlanon folytatott gazdasági tevékenysége során 
keletkezett fogyasztói és települési hulladéktól elkülönítetten gyűjteni és arra közszolgáltatást igénybe 
venni.

(4) Az ingatlanon a (3) bekezdésben foglaltak szerint keletkező települési hulladékra nézve a Hgt. 
51.  § (1)  bekezdésében foglalt  nyilvántartási  és bejelentési  kötelezettség a közszolgáltatót,  míg az 
egyidejűleg a gazdasági tevékenység során keletkező fogyasztói és települési hulladékra vonatkozóan 
ezen kötelezettség a gazdálkodó szervezetet terheli.

(5) Nem köteles a tulajdonos a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatást igénybe 
venni azokon az ingatlanokon, amelyeken hulladék nem keletkezik, és nem gyülemlik fel.

A települési szilárd hulladék elhelyezésével kapcsolatos rendelkezések

5. § (1) A komplex helyi közszolgáltatás körébe tartozó települési szilárd hulladékot a Szolgáltató 
kizárólag az arra jogszabályilag alkalmas ártalmatlanítóhelyen helyezheti el. 

(2)  E  rendelet  2.  §  2.  pontjában  meghatározott  körben  lakossági  hulladékgyűjtő  udvarban  is 
elhelyezhető a háztartásokból származó elkülönítetten gyűjtött hulladék (pl. színes, vegyes és karton 
papír,  fehér  és  színes  üveg,  italos  fémdoboz,  szárazelem)  és  a  hulladékgyűjtő  udvar  tulajdonosa, 
üzemeltetője  által  meghatározott  egyéb  hulladékalkotók  (pl.  textil,  műanyag,  akkumulátor,  bio 
hulladék). 

II. fejezet

A Szolgáltató által nyújtott komplex helyi közszolgáltatás kötelező igénybevétele

5/A. § (1) A tulajdonos köteles a Szolgáltató által nyújtott komplex helyi közszolgáltatást igénybe 
venni.

(2) A komplex helyi közszolgáltatás körében a Szolgáltató és a tulajdonos közötti jogviszonyt a 2. § 
3. és 4. a) pontja szerinti hulladék esetén a közszolgáltatás igénybevételének ténye hozza létre.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott jogviszony kezdő időpontja az a nap, amelyen a Szolgáltató a 
komplex  helyi  közszolgáltatás  teljesítésének  megkezdéséről  és  lényeges  feltételeiről  a  tulajdonost 
írásban értesítette, illetve felhívás közzététele útján tájékoztatta. 

 (4)  A  komplex  helyi  közszolgáltatás  lényeges  feltételeiben  bekövetkezett  változásokról  a 
Szolgáltató a tulajdonost - a változás bekövetkezte előtt - írásban értesíteni köteles. Ha a háztartási 
szilárd hulladékkal kapcsolatos komplex helyi közszolgáltatás lényeges feltételeiben előre nem látható 
rendkívüli  okból  következik  be változás,  a  Szolgáltató értesítési  kötelezettségének egyéb  alkalmas 
módon is eleget tehet.

(5) A Szolgáltató a közszolgáltatással összefüggő tevékenységét mindenkor a vonatkozó jogszabályi 
előírásokban foglalt műszaki, közegészségügyi és egyéb feltételeknek megfelelően köteles ellátni.
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A komplex helyi közszolgáltatás díja

6/. § (1) A komplex helyi közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlan tulajdonosa a   kommunális 
adó keretében fizeti meg a szolgáltatás díját .

A hulladék gyűjtésére és elszállításra való átadására szolgáló tartályok használatával, kezelésével és  
elhelyezésével kapcsolatos kötelezettségek

7.  §  (1)   A   helyi  közszolgáltatás  hatálya  alá  tartozó  rendszeres  háztartási  szilárd  hulladék 
meghatározott gyűjtési gyakoriságú elszállításához használható edényzet 1 db, legfeljebb 120 literes, 
szabványos tartály, valamint a –rendelkezésre álló  gyűjtőedényzet űrtartalmát meghaladó mennyiségű 
alkalmi hulladék gyűjtésére – a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott és azonosító jellel ellátott más 
gyűjtőeszközt köteles igénybe venni..

(2)  A  települési  szilárd  hulladék  átmeneti  tárolására,  illetve  gyűjtésére  szolgáló  tartályt  az  az 
önkormányzat az ingatlantulajdonos részére  biztosit. 

(3)  A  tartályt  az  ingatlanon  belül  és  -  ha  erre  lehetőség  van  -  védett  helyen  kell  tárolni. 
Gyűjtőtartályt  közterületen  tartósan  elhelyezni  vagy  tárolni  csak   külön  rendeletben  szabályozott 
közterület-használati  hozzájárulás,  illetve  a  vonatkozó  jogszabályok  szerinti  közterület-használati 
engedély alapján lehet.

(4) A tulajdonos kötelessége a rendszeres háztartási szilárd hulladék, illetve rendszeres egyéb szilárd 
hulladék  gyűjtésére  és  elszállításra  való  átadására  szolgáló  gyűjtőtartály  szükség  szerinti  tisztán 
tartása, fertőtlenítése és rendeltetésszerű használata.

(5)  A tulajdonos  a  rendelkezésére  bocsátott  gyűjtőtartályban  a  települési  szilárd  hulladékot  úgy 
köteles elhelyezni, hogy az a tartály mozgatásakor és ürítésekor ne szóródjon, továbbá a gépi ürítést ne 
akadályozza.

 (6)  Ha  a  gyűjtőtartályban  olyan  nedves  hulladékot  helyeztek  el,  amely  az  edényben 
összetömörödött vagy befagyott, illetve a tartályban lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt a 
tartályt  az  előírt  módon  kiüríteni  nem  lehet,  a  tulajdonos  köteles  a  tartályt  üríthetővé,  illetve 
használhatóvá tenni, továbbá az okozott károkat megtéríteni.

(8)  Tilos  a  gyűjtőtartályba  folyékony,  mérgező,  robbanó  vagy egyéb  olyan  anyagot  elhelyezni, 
amely veszélyezteti az elszállítással foglalkozók vagy mások életét, testi épségét vagy egészségét.

8.  §  (1)  A tulajdonos köteles  a gyűjtőtartályt  a  hulladék elszállítása  céljából  a Szolgáltató  által 
megjelölt időben, közterületen, a gyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és az ürítésre alkalmas 
helyen elhelyezni.

       (2) A hulladék elszállítása céljából kihelyezett tartály fedelének - a közterület szennyezésének 
elkerülése  érdekében -  lecsukott  állapotban kell  lenni.  A kihelyezett  tartály nem akadályozhatja  a 
jármű- és gyalogos forgalmat és elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének 
előidézésével vagy mások jó közérzetének megzavarásával.

A komplex helyi közszolgáltatás részét képező lomtalanítással kapcsolatos
 jogok és kötelességek

9./  §  (1)  Az évente  egy alkalommal  szervezett  lomtalanítás  keretében a Szolgáltató  kizárólag  a 
lakosságnál,  a  háztartásokban  képződött,  de  a  rendszeres  hulladékszállításra  használatos 
gyűjtőtartályokban  el  nem  helyezhető,  a  rendelet  2.  §  4.  a)  pontja  szerinti  hulladékot  az  általa 
előzetesen  közölt  időpontban  szállítja  el  és  gondoskodik  ártalmatlanításáról/hasznosításáról.  A 
Szolgáltató  által  szervezett  lomtalanítási  szolgáltatás  semmilyen  más  hulladékra  (így  pl.  építési 
törmelékre, járműroncsra, rendszeres háztartási szilárd hulladékra) nem terjed ki.

(2) A lomtalanítás keretébe tartozó hulladékot a tulajdonos a Szolgáltató által megjelölt időpontban 
helyezheti ki elszállítás céljára arra a helyre, amelyet a Szolgáltató hirdetményében megjelöl.

(3)  A lomtalanítás  keretében  elszállításra  kihelyezett  hulladékot  úgy kell  elhelyezni,  hogy az  a 
jármű- és gyalogos forgalmat ne zavarja, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, továbbá ne 
járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.
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A komplex helyi közszolgáltatás körébe tartozó hulladék elszállításának megtagadása

10./ § (1) A Szolgáltató a közszolgáltatás keretében megtagadhatja a hulladék elszállítását, ha:
a) az nem a rendszeresített gyűjtőtartályban kerül átadásra,
b) a gyűjtőtartály az alkalmazott gépi ürítési módszerrel - az ingatlan tulajdonosának felróható okból 

- nem üríthető,
c)  a  gyűjtőtartályban  elhelyezett  hulladék  az  ürítés,  illetve  a  szállítás  során  a  szállítást  végző 

személyek  életében,  testi  épségében,  egészségében,  továbbá a járműben vagy berendezésében kárt 
okozhat, vagy hasznosítás, illetve ártalmatlanítás során veszélyeztetheti a környezetet,

d) a gyűjtőtartályban 20 kg-ot  meghaladó hulladékot helyeztek el,
e)  érzékszervi  észleléssel  megállapítható,  hogy  a  gyűjtőtartály  mérgező,  robbanó,  folyékony, 

veszélyes vagy olyan anyagot tartalmaz, amely a települési szilárd hulladékkal együtt nem gyűjthető, 
nem szállítható,  illetve nem ártalmatlanítható, illetve nem minősül jelen rendelet  szabályai  szerinti 
települési szilárd hulladéknak

f./ épitési törmeléket tartalmaz..
(2) Az (1) bekezdésben említett esetekben a Szolgáltató a tulajdonost írásban haladéktalanul értesíti 

a hulladék elszállítása megtagadásának tényéről és okáról. A tulajdonos a megtagadási okokat maga 
köteles megszüntetni vagy megszüntetéséről gondoskodni. Ha e kötelességének a tulajdonos a szállítás 
meghatározott újabb időpontjáig nem tesz eleget, a Szolgáltató a tulajdonos költségére és felelősségére 
a  hulladék  elszállításának  megtagadására  okot  adó  körülményt  megszünteti  vagy  mással 
megszüntetteti.  Az  ezzel  kapcsolatban  felmerült  tényleges  költségeket  a  Szolgáltató  számlában 
érvényesíti.

III. fejezet

A Szolgáltató a  közszolgáltatás alá nem tartozó körben szerződés alapján végzett tevékenysége

11.§ (1) A tulajdonos jogosult a Szolgáltatónak vagy más - az elszállításra jogosultságot szerzett - 
intézménynek, illetve szakvállalkozásnak a hulladék elszállítására irányuló megrendelését bejelenteni, 
ha ingatlanán a komplex helyi közszolgáltatás alá nem eső [a jelen rendelet 2. § 4. b) pontja szerinti 
esetileg szállítható alkalmi háztartási szilárd hulladék vagy 2. § 5.  b)  pontja szerinti alkalmi egyéb] 
szilárd hulladék is keletkezik vagy ilyen hulladék keletkezése várható.

(2) Ha a tulajdonos az (1) bekezdésben foglaltakkal a Szolgáltatót bízza meg, a megrendelés és a 
szolgáltatás  feltételeiben  történő  megállapodás  alapján  a  Szolgáltató  a  megjelölt  időpontra  vagy 
időtartamra  a  megjelölt  mennyiségű  és  minőségű  hulladéknak  megfelelő  gyűjtőtartályt,  illetve 
hulladék  gyűjtésére  alkalmas  más  gyűjtőeszközt  a  tulajdonos  rendelkezésére  bocsátja,  annak 
elszállításáról  és  a  hulladék  ártalommentes  elhelyezéséről  a  megállapodás  szerinti  díj  ellenében 
gondoskodik.

IV. fejezet

A komplex helyi közszolgáltatás alá nem tartozó települési szilárd hulladék saját vagy 
szakvállalkozás igénybevételével történő szállítása és a hulladék kijelölt ártalmatlanító helyen 

történő elhelyezésére irányuló szolgáltatásra vonatkozó előírások

12./  §  (1) A tulajdonos e rendelet  2.  § 4.  b)  és 5.  b)  pontjában meghatározott  települési szilárd 
hulladékot  a  Szolgáltató  igénybevétele  nélkül  maga  is  elszállíthatja,  ha  a  hulladék  elszállítására 
vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek eleget  tesz,  vagy -  a  hulladék elszállítására  jogosultságot 
szerzett  -  szakvállalkozással/intézménnyel  elszállíttathatja  a  kijelölt  vagy  az  egyéb  ártalmatlanító 
helyre. Amennyiben a hulladékot anyagi minősége és jellemzői miatt egyéb ártalmatlanító hely nem 
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fogadhatja,  úgy  a  tulajdonos,  illetve  a  szakvállalkozás/intézmény  köteles  a  kijelölt  ártalmatlanító 
helyet igénybe venni a hulladék elhelyezésére.

Az évi egyszeri lomtalanítás során el nem szállított, de egyébként a 4. a) pont alá tartozó hulladékot 
eseti  megrendelés  alapján  a  települési  szilárd  hulladék  elszállítására  jogosult  szakvállalkozás  is 
elszállíthatja.

(2) A hulladék szállítása során olyan gondossággal kell eljárni, hogy a hulladék szállítójárműbe való 
ürítésekor, illetőleg a szállítás folyamán ne szóródjon és más környezetterhelést ne idézzen elő.

(3) Szolgáltató igénybevétele mellett történő szállítás esetén a szolgáltató köteles a tulajdonosnak a 
hulladék átvételéről olyan okmányt (számlát) kiállítani és azt öt évig megőrizni, amely tartalmazza a 
szállítás időpontját, az elszállított  hulladék mennyiségét,  anyagi  minőségének jellemzőit és eredetét 
(utca, intézmény, üzem, tulajdonos stb.), valamint az ártalmatlanítóhely megjelölését, ahová a szállítás 
történik.  A szakvállalkozás/intézmény az okmány egy példányát  a szállítás  során köteles  magánál 
tartani és ellenőrzés alkalmával felmutatni.

(4)  Saját  szállítás  esetén  a  tulajdonos  az  (1)  bekezdés  szerinti  hulladékot  az  ártalmatlanítóhely 
tulajdonosával  (üzemeltetőjével,  használójával)  kötött  megállapodás  alapján  helyezheti  el.  A 
tulajdonos  saját  szállítás  esetén  öt  évig  köteles  megőrizni  az  ártalmatlanítóhely  által  a  hulladék 
átvételekor kiadott bizonylatot.

(5) A (3)-(4) bekezdésben foglalt esetben a tulajdonos, illetve a szakvállalkozás/intézmény köteles 
az  ártalmatlanítóhely  tulajdonosának  (üzemeltetőjének,  használójának)  -  felhívásra  -  a  hulladék 
eredetét igazolni.

(6)  A  hulladék  ártalmatlanítóhely  tulajdonosa  (üzemeltetője,  használója)  a  beszállított  hulladék 
adatairól  a  jogszabályokban  foglalt  tartalmú  nyilvántartást  vezet.  A  nyilvántartás  tartalmazza  a 
hulladék  mennyiségét,  minőségi  jellemzőit,  eredetét  (kerület,  utca,  intézmény,  üzem  stb. 
megnevezése).

13./  §  (1)  A   helyi  komplex  közszolgáltatás  alá  nem  tartozó  települési  szilárd  hulladék  (pl. 
megrendelt  lomtalanítás,  építési  maradékanyag,  törmelék)  konténerrel  történő  szállítása  esetében  a 
tulajdonos és a szolgáltató köteles a közterületek tisztán tartására vonatkozó jogszabályi előírásokat 
betartani, továbbá

a)  a  hulladék  elhelyezését  végző  szakvállalkozás/intézmény  köteles  gondoskodni  a  közterület-
használati  hozzájárulás,  illetve  engedély  megszerzéséről,  ha  a  hulladék  összegyűjtésére  szolgáló 
konténer a közterületen 24 órát meghaladó időtartamra kerül kihelyezésre, vagy meghosszabbításáról, 
ha a közterület-használati hozzájárulás időtartama lejárt,

b)  a  tulajdonos  köteles  gondoskodni  a  konténer  környezetének  folyamatos  tisztán  tartásáról,  a 
konténer megtelítődése esetén a szakvállalkozás/intézmény értesítéséről.

(2) A szakvállalkozás/intézmény konténert közterületen - az (1) bekezdésben megjelölt esetben az 
ott  meghatározott  időtartamot  meghaladóan  közterület-használati  hozzájárulás  birtokában,  illetve 
engedéllyel, a hozzájárulásban foglaltak betartásával - a közúti és gyalogos forgalom biztonságát nem 
veszélyeztető módon helyezheti ki.

 (3) Közterületre kihelyezett konténeren el nem távolítható módon, jól láthatóan fel kell tüntetni a 
saját jogon szállító tulajdonos, illetve a szakvállalkozás/intézmény cégnevét, címét, telefonszámát és a 
konténer azonosító számát.

                            
14.§./ Szolgáltató   köteles  a  közszolgálati  díj  megállapítása  érdekében  az  Önkormányzat  részére 
díjkalkulációt készíteni. Ha a Szolgáltató a közszolgáltatás körébe tartozó tevékenység mellett  más 
gazdasági tevékenysége is folytat, a költségtervében a költségek szigorú elkülönítésének módszerét is 
alkalmaznia kell.

/2/ A szolgáltató köteles a Hgt. 25.  §/1/ bekezdésében meghatározottak szerint évente november 15. 
napjáig költségelemzést készíteni és azt javaslat formájában az Önkormányzat részére előterjeszteni.

          

                                  

6 D:\Dokumentumok\Települések\Pölöske\pölöske hulladékrendelet.doc

6



V. Fejezet

Veszélyes hulladék

A veszélyes hulladék birtokosának  kötelezettségei

 
15.§./  A   16/2001 /VII.,18./  KöM.rendelet  a  hulladék  jegyzékéről-  alapján veszélyes  hulladéknak 
minősül, az a hulladék külön kezelést igényel.

/2/  A háztartásban,illetőleg intézményi fogyasztásból, felhasználásból vagy szolgáltatásból keletkezett 
veszélyes hulladékot a termelő köteles a 20. §. /3/ bekezdésének megfelelően elkülönítve, a környezet 
szennyezést  vagy károsítást   kizáró módon gyűjteni  és annak begyűjtésére  és szállítására, illetőleg 
ártalmatlanítására engedéllyel rendelkező hulladékkezelő részére átadni, valamint a szolgáltatásért járó 
díjat megfizetni.

/3/ A Szolgáltató a rendelet 2. számu mellékletében felsorolt lakossági veszélyes hulladékot veszi át.

/4/ A veszélyes hulladék átvételi, megsemmisítési egységárát ezen rendelet 3.…számu
melléklete tartalmazza.

/5/ A Szolgáltató az Önkormányzattal  előre egyeztetett  időpontban az önkormányzat   által  kijelölt 
helyre telepített hulladékgyűjtő konténert, illetve kisteherautót biztosit.

/6/ A veszélyes hulladék  begyűjtésének és szállításának  diját  az Önkormányzat vállalja át
  a lakosságtól.

VI.  Fejezet

Ujrahasznositható  hulladékok

16.§.Szolgáltató a rendelet …4.számú  mellékletében felsorolt újrahasznosítható hulladékot
veszi át, évente két alkalommal konténer biztosításával / papír,fém hulladék, üveg, müanyag /

VII. Fejezet

Települési szilárd hulladékra vonatkozó kötelezettségek teljesítésének ellenőrzésével kapcsolatos  
rendelkezések

17/ § (1)  A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi rendelkezések ellenőrzését 
az  Állami  Népegészségügyi  és  Tisztiorvosi  Szolgálat  területileg  illetékes  intézete  végzi.  A 
szabálytalanságok megszüntetését a területileg illetékes intézet rendeli el.

(2) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése a jegyző 
feladata.

(3)  Az  ellenőrzésre  jogosultak  szabálysértési  feljelentést  tehetnek  és  helyszíni  bírságot  is 
kiszabhatnak.
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VIII. Fejezet 

a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról

Általános rendelkezések

18/§ (1) Az Önkormányzat a települési folyékony hulladék rendszeres összegyűjtésére, elszállítására 
és ártalommentes elhelyezésére helyi közszolgáltatást szervez, és e tevékenységek ellátásáról a helyi 
közszolgáltatás útján gondoskodik.

(2) A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás igénybevételének célja a 
köztisztasággal,  településtisztasággal,  a  közegészségüggyel,  valamint  a  természeti  környezet 
védelmével összefüggésben e tevékenységek kiszámítható, biztonságos és ellenőrizhető ellátása.

(3)  A  települési  folyékony  hulladékkal  kapcsolatos  tevékenység  ellátására  vonatkozó  helyi 
közszolgáltatás Pölöske település egész közigazgatási területére kiterjed.

(4) E rendelet alkalmazásában:
települési  folyékony  hulladék:  a  háztartásokból  származó,  illetve  az  ehhez  hasonló  jellegű  és 

összetételű,  azzal  együtt  kezelhető  hulladékká  vált  folyadék,  amelyet  nem  vezetnek  el  és  nem 
bocsátanak ki szennyvízelvezető hálózaton, illetve szennyvíztisztító telepen keresztül.

19.§  Pölöske   település  területén  a  települési  folyékony  hulladékkal  kapcsolatos  helyi 
közszolgáltatás teljesítésére:

  - jogszabályi előírások szerint lefolytatott pályázat alapján jogot szerzett szolgáltató - 
     jogosult.
20.§  (1)  Az  ingatlan  tulajdonosa,  használója,  a  tulajdonosok,  illetve  használók  közössége  (a 

továbbiakban: tulajdonos) az 18.§/1/bekezdésben foglalt helyi közszolgáltatást köteles igénybe venni, 
ha ingatlanán települési folyékony hulladék keletkezik és gyűlik össze.

 A tulajdonos köteles a települési folyékony hulladék gyűjtésére, elszállítására és ártalommentes 
elhelyezésére irányuló igényét bejelenteni a jelen rendeletben kijelölt Szolgáltatónak.

(2) Az ingatlan tulajdonosa a jelen rendeletben kijelölt  Szolgáltató települési folyékony hulladék 
gyűjtésére,  elszállítására  és  ártalommentes  elhelyezésére  irányuló  közszolgáltatási  tevékenységét 
veheti igénybe.

(3)  A  települési  folyékony  hulladék  gyűjtésére,  elszállítására  és  ártalommentes  elhelyezésére 
irányuló  helyi  közszolgáltatással  kapcsolatos  szerződéses  jogviszony  a  tulajdonos  és  a  20.§  (1) 
bekezdés szerinti  Szolgáltató  között  a  szolgáltatás  igénybevételével  jön létre.  A jogviszony kezdő 
időpontja az a nap, amelyen a Szolgáltató a tulajdonost a közszolgáltatás teljesítésének megkezdéséről 
és lényeges feltételeiről írásban értesítette, illetve felhívás közzététele útján tájékoztatta.

(4) Azok a gazdálkodó szervezetek, amelyeknek fogyasztói,  illetve gazdasági tevékenysége során 
települési  folyékony  hulladék  keletkezik,  a  kötelező  közszolgáltatás  keretében  szervezett 
hulladékbegyűjtést  nem kötelesek igénybe  venni,  feltéve,  hogy a gazdálkodó szervezet  a hulladék 
hasznosítására vagy ártalmatlanítására vonatkozó kötelezettségét

a) a jogszabályokban meghatározott feltételekkel, megfelelő hasznosító vagy ártalmatlanító eljárás, 
berendezés, létesítmény alkalmazásával saját maga teljesíti, vagy

b)  az erre  feljogosított  és engedéllyel  rendelkező hulladékkezelőnek történő átadással,  a  kezelés 
költségeinek megfizetésével teljesíti.

A települési folyékony hulladék elhelyezésével kapcsolatos kötelezettség

21.§(1)  Települési  folyékony  hulladékot  -  a  (2)  bekezdésben  foglalt  kivétellel  -  csak  érvényes 
engedéllyel, arra kijelölt helyen szabad elhelyezni, leereszteni és ártalmatlanítani.

(2)  Települési  folyékony hulladék  elhelyezését  Pölöske,Bucsuszentlászló,  Nemeshetés,  Kisbucsa 
,Nemesszentandrás, Nemessándorháza  községek által  közösen létesített barázdateknős leürítő hely 
biztosítja., amely  a jelenlegi szállitást végző vállalkozó tulajdonában van.
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A folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatási munkák ellátása,
 a Szolgáltató kötelezettségei

22 §  (1)  A Szolgáltató  mindenkor köteles  a tulajdonos  bejelentésétől  számított  72 órán belül  a 
szolgáltatást elvégezni.

 /2/Szolgáltatónak a tevékenység ellátása során rendelkeznie kell  a közszolgáltatás  teljesítéséhez 
szükséges nyilvántartási rendszerrel.

(3 A gyűjtésre és szállításra használt eszközön az üzemeltető cégjelzését, illetve nevét és címét az 
alapszíntől eltérő színű, jól olvasható betűnagyságú felirattal fel kell tüntetni.

 (6) A Szolgáltató a közszolgáltatással összefüggő tevékenységét mindenkor a vonatkozó 
jogszabályi előírásokban foglalt műszaki, közegészségügyi és egyéb feltételeknek megfelelően köteles 

ellátni.

A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatást nyújtó szolgáltató  
kiválasztásának szabályai, a szerződés megkötése

23.§  (1)  A  települési  folyékony  hulladékkal  kapcsolatos  közszolgáltatást  nyújtó  szolgáltató 
kiválasztása nyilvánosan meghirdetett pályáztatással történik.

(2)  A  pályázati  kiírásban  rögzíteni  kell,  hogy  a  települési  folyékony  hulladékkal  kapcsolatos 
közszolgáltatás elvégzésére az az intézmény vagy szakvállalkozás,  illetve több pályázó közösen is 
nyújthat be pályázatot, aki - több pályázó esetén a közös pályázatban résztvevők mindegyike külön-
külön - a jogszabályokban foglalt szakmai és egyéb követelményeknek megfelel, továbbá rendelkezik 
a (3) bekezdésben foglaltakra is tekintettel:

a) a tulajdonában, kezelésében vagy bérleményében lévő, a Pölöske  közigazgatási területén fekvő 
székhellyel  vagy hatóságilag  engedélyeztetett  olyan  telephellyel,  amely alkalmas  a  közszolgáltatás 
végzéséhez  szükséges  gépek,  berendezések  és  eszközök  tárolására,  tisztítására,  fertőtlenítésére  és 
karbantartására,

b)  a  közszolgáltatás  biztonságos  ellátásához  szükséges,  megfelelő  kapacitású 
szippantójárműparkkal,

c)  a közszolgáltatás megszervezéséhez  és teljesítéséhez a jogszabályok előírásainak megfelelően 
képzett és megfelelő létszámú szakemberállománnyal,

 (3) Több pályázó együttes pályázata esetén a pályázóknak a (2) bekezdés b)-c) pontjaiban foglalt 
feltételeket  összességében  kell  a  Pölöske  közigazgatási  területére  kiterjedően  biztosítani  a 
közszolgáltatás ellátásához.

24./§1) Több pályázó együttes  pályázata esetén az együttesen pályázó feleknek a pályázatban az 
Önkormányzathoz címzett külön nyilatkozatot kell csatolniuk, mely tartalmazza

a)  a  felek  feltétlen  és  egyetemleges  kötelezettségvállalását  a  pályázati  kiírásban  foglaltak 
teljesítésére,

b)  a pályázat  elnyerése esetére az Önkormányzattal  kötendő szerződésben foglalt  kötelezettségek 
egyetemleges teljesítésének kötelezettségét, és

c)  a pályázatnyertesség  esetére  meg kell  határozniuk azt  az intézményt,  illetve szakvállalkozást, 
amely  szerv  szolgáltatóként  megjelölésre  kerül,  és  képviseletükben  a  közszolgáltatási  szerződést 
aláírja.

(2)  Több  pályázó  együttes  pályázata  esetén  a  pályázatban  csatolni  kell  a  pályázó  felek  között 
létrejött  cégszerű  aláírással  ellátott  szerződés  eredeti  példányát,  amely  legalább  az  alábbiakat 
tartalmazza

a)  az  együttesen  pályázókat  képviselő  szerv  (személy)  -  mint  a  pályázatnyertesség  esetén 
megnevezett  szolgáltató  -  kijelölését,  a  közszolgáltatási  szerződés  aláírására  vonatkozó 
meghatalmazást,

b) a szerződés célját,
c)  egyetemleges  kötelezettségvállalást  a  közszolgáltatás  teljes  körű  és  osztatlan  szolgáltatási 

kötelezettségének ellátására és felelősségére, annak garanciáit,
d) a felek egymás közötti kapcsolatának részletes szabályait, kiemelten a közszolgáltatás ellátásának 

rendjét  és  módját,  a  tulajdonost  terhelő  díjfizetéssel  kapcsolatos  elszámolás  módját,  a  folyamatos 
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közszolgáltatás  megfelelő  garanciáit,  a  felek  közötti  szerződés  módosítása  esetén  tájékoztatási 
kötelezettséget az önkormányzat felé.

(3) Több pályázó együttes pályázata esetén a pályázati kiírásban megkövetelt pénzügyi és szakmai 
alkalmasság igazolását a pályázók mindegyikének kell teljesítenie, illetve nyilatkoznia azok meglétére. 
Az Önkormányzat az együttesen pályázók pályázatát mindezekre tekintettel, összességében értékeli.

25.§  (1) A pályázati  felhívás közzétételének napja és a pályázat  benyújtásának határnapja között 
legalább  45  napnak  kell  eltelnie.  A  szolgáltató  kiválasztásáról  az  Önkormányzat  a  benyújtásra 
megjelölt határnapot követő 120 napon belül dönt.

(2) A pályázat elbírálása során - a szolgáltatás biztonsága érdekében – az Önkormányzat figyelembe 
veszi  a  pályázó  jegyzett  tőkéjének  mértékét,  illetve  egyéni  vállalkozó  esetén  a  pályázó  vagyoni 
helyzetét, együttesen pályázók esetén a tagok jegyzett tőkéjének nagyságát, illetve vagyoni helyzetét.

(3)  A  pályázat  nyertese  a  jogszabályokban,  valamint  a  pályázati  kiírásban  meghatározott 
feltételeknek  legjobban  megfelelő,  összességében  legelőnyösebb  ajánlatot  tevő  pályázó.  Az 
Önkormányzat  a  pályázat  nyertesének  egy szolgáltatót  -  több pályázó  együttes  pályázata  esetén  a 
pályázatban pályázatnyertesség esetére megnevezett, a képviselet jogával felruházott intézményt vagy 
szakvállakozást - jelöl ki.

26  §  (1)  A  pályázat  nyertesével  (több  pályázó  együttes  pályázata  esetén  a  képviseleti  joggal 
felruházott  nyertessel)  a  települési  folyékony  hulladékkal  kapcsolatos  kötelező  közszolgáltatás 
teljesítésére az Önkormányzat szerződést köt.

(2)  A szerződés legfeljebb  a település  szennyvízhálózatba  történő bekötésének időpontjáig szól 
max.  10 év.  A szerződésben a szolgáltató kötelességeként  kell  meghatározni  a pályázati  kiírásban 
megjelölt feltételeket, továbbá a benyújtott pályázatban szereplő vállalásokat.

(3) A szerződésben rögzíteni kell továbbá különösen:
a) a települési folyékony hulladék elszállításának a bejelentéstől számított maximális határidejét,
b) a települési folyékony hulladékok gyűjtésének módját,
c)  a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatás igazolási és ellenőrzési 

módját,
d) a leeresztőhelyek megnevezését,
e) a közszolgáltatás finanszírozásának módját és feltételeit,
f) a szolgáltatónak a lakosság felé irányuló tájékoztatási kötelezettségét,
g) a szerződés módosításának lehetséges okait és eljárási rendjét.
(4) Ha a közszolgáltatási szerződés határozott ideje lejár és a (6) bekezdés alapján kiírt pályázat 

eredménytelenül  zárult,  vagy  a  szolgáltató  más  okból  nem  képes  a  közszolgáltatás  ellátására,  a 
polgármester  legfeljebb 6 hónapi időtartamra megbízást  adhat - pályázat  nélkül - a közszolgáltatás 
teljesítésére, amíg új szolgáltató pályázaton történő kijelölésére nem kerül sor. A polgármester által 
adott megbízást az Önkormányzat legfeljebb további 3 hónappal meghosszabbíthatja.

(5) A szerződést mindkét fél 6 hónapos felmondási idővel írásban kártérítési kötelezettség nélkül 
(rendes felmondás) felmondhatja. A felmondási idő alatt a szolgáltatást változatlan feltételekkel kell 
teljesíteni. Súlyos szerződésszegés esetén azonnali hatályú felmondásnak is helye van.

(6) A szerződés lejártát megelőzően legalább 4 hónappal vagy a felmondás kézhezvételét követő 2 
hónapon belül az Önkormányzat újabb pályázatot ír ki a közszolgáltatás ellátására.

(7)  A rendeletnek a szolgáltatóval  kötendő szerződés tartalmi  elemeire vonatkozó rendelkezései 
külön szerződési kikötés hiányában is, illetve akkor is a szerződés részévé válnak, ha a felek eltérően 
rendelkeznek.

A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás díja

27.§  (1) A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás igénybevételéért  az 
ingatlan  tulajdonosa  díjat  köteles  fizetni.  A  kötelező  közszolgáltatás  kiszabható  díját  e  rendelet 
5.számu   melléklete  tartalmazza.  Lakossági  megrendelés  esetén  a  fizetendő  díj  az  e  rendeletben 
megállapított díj és a Szolgáltató által a mindenkori éves költségvetésről szóló törvénynek "a helyi 
önkormányzatok  által  felhasználható  központosított  előirányzatok"  tárgyú  melléklete  szerint  a 
"Települési  folyékony  hulladék  ártalmatlanításának  támogatása"  címén  igényelhető  költségvetési 
támogatás különbsége.
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(2) A szolgáltatási díj számításának alapja az elszállított települési folyékony hulladék 1 m3-e. A 
díjat az elszállított települési folyékony hulladék mennyisége után köteles a tulajdonos megfizetni.

(3) A Szolgáltató a pályázat elnyerését követően minden évben egy alkalommal kezdeményezheti a 
díj felülvizsgálatát a közszolgáltatással kapcsolatos költségeinek - önköltségelemzéssel alátámasztott, 
azÖnkormányzat  által  elismert  és  műszakilag  indokolt  fejlesztéseket  is  tartalmazó  -  változása 
mértékének függvényében.

(4) A Szolgáltató vagy megbízottja a szolgáltatási díjról számlát állít ki, melyet a közszolgáltatás 
igénybe vevője 15 napon belül köteles kiegyenlíteni. 15 napon túli kiegyenlítés esetén a szolgáltató a 
megfizetni elmulasztott összeg után a Ptk. által meghatározott mértékű késedelmi kamatot számít fel.

(5) A tulajdonost a Szolgáltató vagy megbízottja írásban szólítja fel az elmaradt díj, illetve kamat 
megfizetésére.  Az írásbeli  felszólítás  tulajdonos  általi  kézhezvételét  követő  30 nap  eredménytelen 
elteltével a Szolgáltató követelésének jogi úton érvényt szerezhet.

(6) A közszolgáltatás díját tartalmazó számla szolgáltatással összefüggő adataival kapcsolatban a 
tulajdonos  a  Szolgáltatónál,  a  számlázással  kapcsolatban  pedig  a  díj  beszedőjénél  (a  Szolgáltató 
megbízottjánál) kifogást emelhet.  A kifogásnak a számla kiegyenlítésével  kapcsolatos kötelezettség 
teljesítésére halasztó hatálya nincs. Az írásban tett kifogásra a Szolgáltató vagy megbízottja - egyet 
nem értése esetén is -  30 napon belüli,  írásban válaszolni  köteles.  Ha a túlszámlázást  megállapító 
kifogásnak  a  Szolgáltató  vagy  megbízottja  helyt  ad,  a  többletösszeget  és  időarányos  kamatait 
visszafizeti vagy a tulajdonos kérésére az esedékes díjfizetési kötelességbe betudja.

Települési folyékony hulladékra vonatkozó kötelezettségek teljesítésének ellenőrzésével  
kapcsolatos rendelkezések

28./(1) A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi rendelkezések ellenőrzését 
az  Állami  Népegészségügyi  és  Tisztiorvosi  Szolgálat  területileg  illetékes  intézete  végzi.  A 
szabálytalanságok megszüntetését a területileg illetékes intézet rendeli el.

(2)  A  települési  folyékony  hulladékkal  kapcsolatos  köztisztasági  és  egyéb  kötelezettségek 
teljesítésének közterületi ellenőrzése a   Polgármesteri  Hivatal  feladata.

(3)  Az  ellenőrzésre  jogosultak  szabálysértési  feljelentést  tehetnek,  és  helyszíni  bírságot  is 
kiszabhatnak.

Szabálysértések

29..§.A külön jogszabályban meghatározott köztisztasági szabálysértésen túl szabálysértést követ el 
és 30.000 forintig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki

a)  a  komplex  helyi  közszolgáltatás  alá  tartozó  települési  szilárd  hulladékkal  kapcsolatos 
közszolgáltatást és a komplex helyi közszolg5/A. § (1) bek., 12.§ (1) bek.,  (3)-(4) bek.],

b) a rendelet 2. § 4. a) pontja szerinti hulladékot a lomtalanítás Szolgáltató által megjelölt időpontján 
kívüli, attól eltérő időben kihelyez [13. § (1)-(2) bekezdés],

c)  komplex  helyi  közszolgáltatás  körébe  tartozó  települési  szilárd  hulladékkal  kapcsolatos 
szolgáltatást jogosulatlanul végez [1. § (5) bek.],

d)  települési  szilárd  hulladékot  felhalmoz,  illetve  a  közterületre  vagy  más  ingatlanára  az  e 
rendeletben megállapított feltételektől eltérően kihelyez [4. § (1) bek., 5. § (2) bek., 13. § (1) bek., 15. 
§ (2) bek., 16. § (1)-(2) bek., 

e)  települési  szilárd  hulladékot  Pölöske   közigazgatási  határán  kívülről  a  község  közigazgatási 
területére beszállít.

f)  a gyűjtőtartályban folyékony,  mérgező, robbanásveszélyes vagy egyéb olyan anyagot helyez el, 
amely veszélyezteti az elszállítással foglalkozók vagy mások életét, testi épségét vagy egészségét [7. § 
(8) bek.],

g)  komplex  helyi  közszolgáltatási  körbe  tartozó  települési  szilárd  hulladék  Szolgáltató  által 
jogszerűen  megtagadott  elszállítása  esetén  a  megtagadás  alapjául  szolgáló  okokat  a  hulladék 
elszállításának újabb időpontjáig nem szünteti meg [10. § (2) bek.],

h) a hulladék gyűjtésére és elszállítás céljából való átadására szolgáló tartályt nem az előírásoknak 
megfelelően tárolja, 

i) a saját jogon vagy szakvállalkozás/intézmény igénybevételével konténerrel történő szállítás esetén 
nem tartja be a 12. § bármely előírását,
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j) a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatást nem veszi igénybe, 
vagy nem a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatást veszi igénybe [18. § (1)-(2) bek.],

k)  a  települési  folyékony  hulladékkal  kapcsolatos  helyi  közszolgáltatás  teljesítéséhez  szükséges 
bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget [20. § (1) bek.],

l) települési folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatást jogosulatlanul végez (19. §),
m) a települési folyékony hulladék eredetét nem tudja igazolni, illetve az erre vonatkozó iratokat 5 

évig nem őrzi meg ,
n)  települési  folyékony  hulladékot  Pölöske   közigazgatási  területén  nem az  arra  kijelölt  leürítő 

telepen helyez el.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetekben helyszíni bírság is kiszabható.

Hatályba  léptető  rendelkezések

30. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követően  lép hatályba. 
/2/ Pölöske  községben  az ingatlanokon keletkezett háztartási hulladék  gyüjtőpedényzatben /kuka/ 

történő összegyüjtése és rendszeres szállitása 2003. január 1. naptjától kezkődik.

(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

Pölöske, 2003. január  28.

Balázs  Árpád                                                        Csondor  Józsefné
 polgármester                                                              jegyző

Záradék:

A rendelet  2003. február …. –én került kihirdetésre.

 Csondor  Józsefné
      jegyző
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5.. sz. melléklet a …/2003. (II.5./ Önk. rendelethez

1./ Pölöske   településen keletkezett lakossági szilárd hulladék szállítás díja:

  - 120 l   edényzet   233 Ft+ áfa /db  ürítés

                                          -  60 l      „            148 Ft+ áfa/db  ürités

                                        -  60 l  emblémás

                                                 müanyag  zsák  213 Ft+ áfa /db ürités a többlet hulladék

                                                                                                     szállitására

2./ Pölöske  településen keletkezett lakossági folyékony hulladék esetében  fizetendő dij:

                     750 Ft/m3 , amely összeg az áfát is tartalmazza.

                   1200 Ft/m3 közületi, amely összeg  az áfát is tartalmazza.

A fenti díjak mindaddig  érvényesek, amíg a 2007. január 1.-én érvényes üzemanyagárak

10%-ot meghaladóan emelkednek.

Továbbá ezen felül mindenkor hatályos Költségvetési törvény  melléklete szerinti támogatás

100 ft/m3.

3./  Az  elszállított  települési  folyékony  hulladék  mennyiségét  a  szippantó  gépjárműbe 
gyárilag beépített szintmérő/szintjelző/ alapján kell meghatározni.
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