MURAKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 17/2003. (XII. 12.) SZÁMÚ RENDELETE
A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉK-KEZELÉSI
KÖZSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRŐL

Murakeresztúr község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított
1990. évi LXV. Törvény 16.§. (1) bekezdés, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. Törvény
23.§-ában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet célja, hatálya
1.§.
(1) A rendelet célja a települési szilárd hulladék kezelésével összefüggő- közszolgáltatás útján megvalósuló
– kötelező közszolgáltatás szabályozása a köztisztaság, a közegészségügyi rendelkezések
betartásának biztosítása, valamint az épített és a természeti értékek védelme. A kötelező
közszolgáltatásra vonatkozó rendelkezések célja a tevékenység kiszámítható, biztonságos ellátása, a
kötelezettségek ellenőrizhetősége.
(2) Murakeresztúr községi Önkormányzat Képviselő-testülete közszolgáltatást szervez a települési szilárd
hulladék rendszeres gyűjtésére, elszállítására.
(3) Murakeresztúr község közigazgatási területén lévő valamennyi ingatlan tulajdonosa, illetve használója (
a továbbiakban: tulajdonos) az ingatlanon keletkező települési szilárd hulladék összegyűjtéséről,
elszállításáról és ártalommentes elhelyezéséről e rendeletben meghatározott módon köteles
gondoskodni.
A közszolgálat ellátása
2.§.
(1) A testület a község közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás
ellátásával a ÉKKÖV Építőipari Kereskedelmi Közszolgáltató Önkormányzati Vállalatot, (Letenye,
Szabadság tér 10., a továbbiakban: Szolgáltató) bízza meg. 2007. december 31-ig határozott
időtartamra és egyben kizárólagos joggal ruházza fel a közszolgáltatás ellátásával kapcsolatos jelen
rendeletben előírt feladatok végrehajtására.
(2) A tulajdonos köteles a Szolgáltató által nyújtott közszolgáltatást igénybe venni.
A közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének fő szabályai
3.§.
(1) A közszolgáltatás ellátása rendjének általános szabályaiként a következőket kell érvényesíteni:
a., a települési szilárd hulladék gyűjtése, tárolása során olyan gondossággal kell eljárni, hogy a hulladék
sem az ingatlanon, sem a közterületen, sem a szállító járműbe való ürítéskor ne szóródjon szét, ne
porozzon, és egyéb módon környezetterhelést ne idézzen elő.
b., a települési szilárd hulladék gyűjtése zsákban, szemetes edényben történik, heti egy alkalommal.
(2) A szolgáltató feladatai különösen a következők:
a., a rendelet hatálya alá tartozó települési hulladékot köteles rendszeresen gyűjteni, elszállítani,
b., a Szolgáltató a közszolgáltatással összefüggő tevékenységét mindenkor a vonatkozó jogszabályi
előírásokban foglalt műszaki, közegészségügyi és egyéb feltételeknek megfelelően köteles ellátni,
c., köteles tevékenységéről a képviselő-testületnek évente igény szerint beszámolni.
d., gondoskodik az önkormányzatnál keletkező hulladékok díjmentes elszállításáról.

(3) A tulajdonos alapvető kötelessége, hogy:
a., a települési szilárd hulladék keletkezését a lehető legalacsonyabb szinten tartsa,

b., a települési szilárd hulladékot 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
települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás esetében kizárólag a Szolgáltatót veheti
igénybe,
d., a települési szilárd hulladékot úgy kezelje, hogy az mások életét, testi épségét, egészségét és jó
közérzetét ne veszélyeztesse, a település természetes és épített környezetét az elkerülhetetlen
mértéken felül ne szennyezze, a növény- és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot
ne zavarja.
(4) Az önkormányzat kötelezettségei:
a., a közszolgáltatás körébe tartozó települési szilárd hulladék rendszeres összegyűjtésének,
elszállításának megszervezése,
b., a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás díjának, vagy ingyenességének
megállapítása.
c., gépkocsiforduló helyek kialakítását, biztosítását köteles biztosítani,
d., a gyűjtési napon (téli időszakban) a hó- és síkosság mentesített úthálózat biztosítása,
e., haladéktalanul bejelentse azokat a körülményeket, amelyek akadályozzák a Szolgáltatót a
tevékenység elvégzésében,
f., tájékoztatja a lakosságot, hogy a hulladéktároló zsákokba háztartási hulladéknak nem minősülő,
valamint mérgező, robbanó, folyékony anyagot illetve veszélyes hulladékot nem lehet elhelyezni.
(5)
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A közszolgáltatás – általános forgalmi adó–val számított – díjtételét a rendelet 1. számú melléklete
tartalmazza.

(6) A fizetendő közszolgáltatási díj az egységnyi díjtétel és a szolgáltatás gyakoriságának, illetve
mennyiségének a szorzata.
(7) A közszolgáltatási díjat a szolgáltató részére – a teljesített közszolgáltatás alapján számla ellenében –
havonta utólag kell megfizetnie az önkormányzatnak.
A hulladék gyűjtésére és elszállítására való átadásra szolgáló zsákok használatával, kezelésével és
elhelyezésével kapcsolatos kötelezettségek
4.§.
(1) A tulajdonosnak a zsákot, tárolóedényt az ingatlanon belül és – ha erre lehetőség van – védett helyen
kell tárolni.
(2) Tilos a zsákban, tárolóedényben folyékony, mérgező, robbanó vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni,
amely veszélyezteti az elszállítással foglalkozók vagy mások életét, testi épségét vagy egészségét.
(3) A tulajdonos köteles a zsákot a hulladék elszállítása céljából a megjelölt időben, közterületen, a gyűjtést
végző gépjárművel megközelíthető és az ürítésre alkalmas helyen elhelyezni.
(4) A kihelyezett zsák nem akadályozhatja a jármű- és gyalogos forgalmat és elhelyezése egyébként sem
járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével vagy mások jó közérzetének, illetve a
településképnek indokolatlan megzavarásával.
A közszolgáltatás részét képező lomtalanítással kapcsolatos jogok és kötelezettségek
5.§.
(1) A Szolgáltató évente egy alkalommal lomtalanítási akciót szervez az önkormányzattal egyeztetett, illetve
az önkormányzat által megjelölt időpontban. A lomtalanítás a háztartásban keletkező szokásos
mennyiségen felüli települési szilárd hulladékokra és a nagyméretű berendezési tárgyak (bútorok,
háztartási eszközök) elszállítására terjed ki térítésmentesen.
(2) A lomtalanítás keretében elszállításra kihelyezett hulladékot úgy kell elhelyezni, hogy a jármű- és
gyalogos forgalmat ne zavarja, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, továbbá ne járjon
baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.
(3) A lomtalanítás nem terjed ki veszélyes, illetve kommunális hulladéklerakóban nem kezelhető (trágya,
állati tetem) hulladékok, építési törmelékek és vállalkozói tevékenységből származó hulladék
elszállítására.
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Módosította a 20/2006.(XII.15.) számú rendelete

Vegyes és záró rendelkezések
6.§.
(1) Hatályát veszti a 12/2012. sz. Önkormányzati rendelet 8.§. szerint
(2) Jelen rendelet 2004. január 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg a települési szilárd hulladékra
vonatkozó helyi közszolgáltatás igénybevételéről szóló 9/2002. (V. 9.) számú rendelet hatályát veszti.

Murakeresztúr, 2003. december 11.

Pavlicz Lajos
polgármester

Hervai Edit
körjegyző

A rendelet kihirdetve:
Murakeresztúr, 2003. december 12.

Hervai Edit
körjegyző

* Módosította a 10/2012.(IV.27) számú rendelet

1. számú melléklet

Murakeresztúr Község Önkormányzatának díjfizetési kötelezettsége a Szolgáltató
Vállalat felé a 2000. évi XLIII. tv. 57. §-a alapján történik. A szolgáltatási díj a
hatálybelépést követően 2012. május 1-jétől – 2013. április 30-ig érvényes.
A szervezett szemétszállítás díja:
heti gyűjtéssel 275,67.-Ft/hét + ÁFA

Hervai Edit
körjegyző

* A R. 1. számú mellékletét módosította a 2/2011.(II.16.) számú rendelet

Pavlicz Lajos
polgármester

