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3/2013.(III.19) r. ezen rendelet 1. sz. mellékletét hat. kívül helyezte
9/2013.(V.31.) r. 1.§. kiegészítette ezen rendelet 12.§.-át a (7)-(10) bekezdésekkel

Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének
19/2012.(XII. 14.) önkormányzati rendelete
a szervezett köztisztasági szolgáltatás kötelező igénybevételéről
Murakeresztúr Község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször
módosított 1990. évi LXV. tv. 16.§.(1) bekezdése, az egyes helyi közszolgáltatások kötelező
igénybevételéről szóló 1995. évi XLII. tv., valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tv.
23.§.-a alapján, az Alaptörvény 32. cikkében foglalt felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

I. Általános rendelkezések
1.§.
(1) E rendelet célja, hogy Murakeresztúr község közigazgatási területén a köztisztaságot fenntartsa.
(2) A rendelet hatálya a község közigazgatási területén állandó, vagy ideiglenes jelleggel tartózkodó
magánszemélyekre, jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb
szervezetekre terjed ki.
(3) A település teljes közigazgatási területén a szervezett szemétszállításról az önkormányzat
gondoskodik.
(4) E rendelet alkalmazásában:
1.

Települési szilárd hulladék:
a) a háztartási hulladék: az emberek mindennapi élete során, a lakásokban, a pihenés,
üdülés céljára használt helyiségekben és a lakóházak közös használatú helyiségeiben
és területein, valamint az intézményekben keletkező,
b) a közterületi hulladék: közforgalmú és zöldterületen keletkező hulladék,
c) a háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű hulladék: gazdasági
vállalkozásoknál keletkező veszélyesnek nem minősülő szilárd hulladék.

2.

Lomtalanítás alá tartozó háztartási szilárd hulladék: az alkalmilag képződött vagy
felhalmozódott háztartási szilárd hulladék, amely a közszolgáltatást végző szolgáltató által
rendszeresen elszállított gyűjtőedényzetben mérete vagy mennyisége miatt nem helyezhető el,
és amelynek elszállításáról és ártalmatlanításáról a szolgáltató gondoskodik.

3.

Hulladékkezelési tevékenység: a hulladék begyűjtése, átmeneti tárolása, lerakóhelyre történő
elszállítása

4.

Veszélyes hulladék: a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII tv. 2. sz. mellékletében
felsorolt tulajdonságok közül eggyel vagy többel rendelkező, illetve ilyen anyagokat vagy
összetevőket tartalmazó, eredete, koncentrációja miatt az egészségre, a környezetre
kockázatot jelentő hulladék.

5.

Szelektíven gyűjtendő hulladék: Murakeresztúr közigazgatási területén létesített
hulladékgyűjtő szigeteken elhelyezett gyűjtőedényekben kötelezően elhelyezendő üveg (fehér
és színes), papír és műanyag hulladék.

6.

Inert hulladék: az a hulladék, amely nem megy át jelentős fizikai, kémiai vagy biológiai
átalakuláson. Jellemzője, hogy vízben nem oldódik, nem ég, illetve más fizikai vagy kémiai
módon nem reagál, nem bomlik le biológiai úton, vagy nincs kedvezőtlen hatással a vele
kapcsolatba kerülő más anyagra oly módon, hogy abból környezetszennyezés vagy emberi
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egészség károsodása következne be, további csurgaléka és szennyezőanyag-tartalma, illetve a
csurgalék ökotoxikus hatása jelentéktelen, így nem veszélyeztetheti a felszíni vagy felszín
alatti vizeket.
7.

Nagy darabos hulladék (lom): a településen a háztartásokban keletkezett azon hulladék
(háztartási berendezési, felszerelési tárgyak, eszközök és anyagok), amely a közszolgáltatás
keretében rendszeresített gyűjtőedényzetben nem helyezhető el úgy, hogy a gyűjtőedény
zárható és rendeltetésének megfelelően használható maradjon.

8.

Építési törmelék: építésből, bontásból származó anyag, feltéve, hogy az nem veszélyes
hulladék.

9.

Bio hulladék: a szerves komposztálható konyhai és kerti, valamint ehhez hasonló hulladék.

10. Hasznosítható hulladékok: azok az anyagok, amelyek anyaguk szerint értékesítésbe vihetők,
szelektálásuk esetén akár eredeti funkciójuktól eltérő célra hasznosíthatók.
11. Maradék hulladék: azok a visszamaradt anyagok, amelyeket újrahasznosítani nem lehet, így
ártalmatlanításuk lerakással történik.
12. Biológiailag lebontható hulladék (biohulladék): minden szervesanyag-tartalmú hulladék, ami
anaerob vagy aerob módon (mikroorganizmusok, talajélőlények vagy enzimek segítségével)
lebontható.
13. Hulladékgyűjtő sziget (gyűjtősziget): a háztartásokban keletkező hasznosításra alkalmas,
különböző fajtájú, elkülönítetten gyűjtött háztartási hulladék begyűjtésére szolgáló,
lakóövezetben, közterületen kialakított, felügyelet nélküli, folyamatosan rendelkezésre álló
begyűjtőhely, szabványosított edényzettel, amely edényzet kizárólag a rajta egyértelműen
megjelölt fajtájú települési szilárd hulladék szelektív begyűjtésére szolgál, a közszolgáltatást
igénybe vevők részére.
14. Felállítási hely: az egyes ingatlanokon belül felállított hulladékgyűjtő edények helye.
15. Ürítési hely: az a hely (többnyire közterület), ahol a hulladékgyűjtő edények gépjárműre
történő ürítése történik.
16. Ártalmatlanító-hely: a települési szilárd hulladék ártalmatlanítását szolgáló, kizárólag erre a
célra létesített és az önkormányzat által kijelölt lerakóhely, létesítmény.
17. Hulladéklerakó telep (hulladéklerakó): műszaki védelemmel létesített, folyamatos ellenőrzést
biztosító rendszerrel ellátott, a települési szilárd hulladék föld felszínén vagy földben történő
ártalmatlanítására szolgáló műtárgyak és kiszolgáló létesítmények összessége.
18. Hulladékkezelő: aki a települési szilárd hulladékot gazdasági tevékenysége körében az
ingatlantulajdonostól átveszi, kezeli, begyűjti, elszállítja, tárolja, hasznosítja, illetve
ártalmatlanítja.
19. Hulladékkezelési engedély: a környezetvédelmi hatóság által a települési hulladékkal
kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet 20.
§ (1) bekezdésében foglalt tevékenységek, vagy tevékenység valamelyike végzésének
engedélyezésére vonatkozó okirat.
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20. Hasznosítás: a települési szilárd hulladéknak vagy valamely összetevőjének a termelésben
vagy a szolgáltatásban történő hasznosítása.
21. Hulladékkezelési közszolgáltatás: a rendelet hatálya alá tartozó települési szilárd hulladéknak
az ingatlantulajdonosoktól a közszolgáltató által történő rendszeres begyűjtése, elszállítása, a
hulladék egyes összetevőinek elkülönítetten történő gyűjtése, ártalmatlanítása, valamint
hulladékkezelő telep, hulladéklerakó, hulladékgyűjtő udvar és hulladékgyűjtő sziget létesítése
és működtetése.
22. Hulladékkezelési tevékenység: a hulladék gyűjtése, begyűjtése, szállítása, előkezelése,
tárolása, hasznosítása és ártalmatlanítása.
23. Szállítás: a települési szilárd hulladék telephelyen kívüli mozgatása, beleértve a
szállítmányozást és a fuvarozást is.
24. Ártalmatlanítás: a települési szilárd hulladék okozta környezetterhelés csökkentése,
környezetet veszélyeztető, szennyező, károsító hatásának megszüntetése, kizárása, amely
történhet hulladéklerakóban történő lerakással, termikus ártalmatlanítással és más kémiai,
biológiai vagy fizikai eljárással.
25. Hasznosítóhely: a települési szilárd hulladéknak vagy valamely összetevőjének a termelésben
vagy a szolgáltatásban történő felhasználására szolgáló, kizárólag erre a célra létesített és az
önkormányzat által erre kijelölt létesítmény;
26. Lomtalanítás alá tartozó települési szilárd hulladék: az az alkalmilag képződött települési
szilárd hulladék, amely a közszolgáltató által rendszeresített gyűjtőedényzetben mérete miatt
nem helyezhető el;
27. Ingatlantulajdonos: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, akinek/amelynek tulajdonában, birtokában, vagy használatában levő
ingatlanon települési szilárd hulladék keletkezik.
28. Közszolgáltató: Murakeresztúr közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkal
kapcsolatos helyi közszolgáltatás ellátására az e rendelet szerint kizárólagosan feljogosított
hulladékkezelő a Saubermacher-Pannonia Hulladékgyűjtő Kft., aki Murakeresztúr területén a
települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatás ellátására a
mindenkor hatályos jogszabályok előírásainak megfelelő eljárás lefolytatásával, a rendeletben
meghatározott időtartamra kizárólagos jogot szerzett vállalkozást - jelen rendeletben
nevesített - jogi személy.
29. Közszolgáltatási díj: az önkormányzat rendeletében meghatározott a rendelet hatálya alá
tartozó települési szilárd hulladékkal összefüggő hulladékkezelési közszolgáltatás
igénybevételéért az ingatlantulajdonos által a Közszolgáltatónak fizetendő, a jelen rendeletben
meghatározott díjfizetési időszakra vonatkozóan megállapított díj.
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II. Települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás
2.§.
(1)

Murakeresztúr közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás
körében, a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben, a közterületen
vagy az ingatlanon összegyűjtött és a közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési szilárd
hulladék elhelyezés céljára történő rendszeres elszállítására kizárólagosan jogosult
hulladékkezelő a Saubermacher- Pannonia Kft. 8800 Nagykanizsa, Vár út 5.- amely a kötelező
közszolgáltatónak minősül – (továbbiakban: Közszolgáltató). A Közszolgáltató, Murakeresztúr
közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi
közszolgáltatás teljesítésére jogosult, illetőleg kötelezett 2017. december hó 31. napig, a 2008. év
január 21. napján kötött és 2012. december 13-án módosított szerződés alapján. A
Közszolgáltató végzi Murakeresztúr települési szilárd és lakossági hulladékainak gyűjtését és
szállítását és gondoskodik a szilárd nem veszélyes hulladék – környezetvédelmi hatóság által
engedélyezett összetételű és mennyiségű – elhelyezéséről és ártalmatlanításáról.

(2)

A települési szilárd hulladék elhelyezésére és ártalmatlanítására kijelölt hely legkorábban a
Nyugat-Balaton és Zala folyó medence nagytérségi települési szilárd hulladékai kezelésének
korszerű megoldására létrehozott Önkormányzati Társulás - továbbiakban Társulás - tagjainak
közös tulajdonában lévő, Nagykanizsai 1003 hrsz-ú ingatlanon elhelyezkedő
hulladékártalmatlanító létesítmény, melyet Közszolgáltató, az általa összegyűjtött és elszállított
települési szilárd hulladék elhelyezése és ártalmatlanítása céljából köteles igénybe venni.

(3)

A (2) bekezdésben körülírt, a települési szilárd hulladék elhelyezésre és ártalmatlanításra
kijelölt, Nagykanizsai 1003 hrsz-ú ingatlanon lévő hulladékártalmatlanító létesítmény
üzemeltetésére irányuló kötelező közszolgáltatás kizárólagos teljesítésére jogosult, illetőleg
kötelezett a lerakót üzemeltető közszolgáltató, aki (amely) köteles a Saubermacher-Pannonia
Kft. Közszolgáltató által összegyűjtött és a kijelölt hulladékártalmatlanító helyre beszállított
települési szilárd hulladék elhelyezését és ártalmatlanítását elvégezni.

(4)

A szolgáltató a háztartási hulladék elszállítását az önkormányzattal kötött hulladék kezelési
közszolgáltatási szerződés alapján végzi.

(5)

A szolgáltató Murakeresztúr község belterületén hetente, minden hét csütörtök napján
gondoskodik a háztartásokban keletkezett szilárd hulladék gyűjtéséről és elszállításáról.

(6)

A Murakeresztúr községben lakóingatlannal, illetve üdülővel rendelkező tulajdonosok,
illetve a lakó és üdülő ingatlant használók kötelesek az önkormányzat által szervezett
közszolgáltatást igénybe venni.

(7)

A hulladék összegyűjtéséhez szükséges 120 l, valamint 240 l nagyságú gyűjtőedényt a
szolgáltatást igénybe vevőnek kell beszereznie, a továbbiakban is az ő tulajdonát képezi.
3.§.

(1)

A 2.§.-ban megjelölt szolgáltató köteles Murakeresztúr községben a települési szilárd hulladék
gyűjtésével, szállításával és elhelyezésével kapcsolatos feladatok teljes körű ellátására az
önkormányzattal kötött szerződés alapján, az abban foglaltak szerint.

(2)

A szolgáltató valamennyi belterületi ingatlan tekintetében rendszeresen köteles teljesíteni.
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(3)

Ha a teljesítés a szolgáltató hibájából marad el, köteles a szemetet a következő munkanapon
elszállítani.
4.§

(1)

Szolgáltató biztosítja a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges személyi és tárgyi
feltételeket, valamint az ügyfelek számára könnyen hozzáférhető ügyfélszolgálati
rendszert.

(2)

Murakeresztúr község Önkormányzata köteles a közszolgáltatás folyamatos ellátásához
szükséges információkat a szolgáltató részére biztosítani, a településen megszervezésre kerülő közszolgáltatások összehangolását elősegíteni.

(3)

Az önkormányzat rendszeresen tájékoztatja a lakosságot a hulladékkezeléssel kapcsolatos feladatokról és tudnivalókról.
5.§.

(1)

A hulladékgyűjtő edények kihelyezése a szállítási napokon az ingatlantulajdonosok
kötelessége. Az edényeket az út szélére úgy kell kihelyezni úgy, hogy szállítójárművel
megközelíthetők legyenek, de a közlekedést ne akadályozzák.

(2)

Az ingatlan tulajdonosa vagy használója a hulladékot az erre a célra rendszeresített
gyűjtőedényben vagy (többlethulladék esetén) az e célra szolgáló Saubermacher feliratú
műanyag zsákban köteles kihelyezni.

(3)

A szolgáltatást végző dolgozóknak a gyűjtőedények megrongálása nélkül kell a szállítással
kapcsolatos feladatokat ellátni.
6.§.

(1)

A gyűjtőedényeket más célra felhasználni nem szabad, azokat az ingatlantulajdonosok kötelesek
tisztán tartani.

(2)

Szemetet felhalmozni nem szabad, azt a meghatározott szállítási napon elszállítás céljából ki kell
helyezni.

(3)

Az gyűjtőedényekben mérgező, robbanó ,veszélyes hulladékot elhelyezni tilos ! Amennyiben a
szolgáltatást végző dolgozó azt észleli, hogy az edényben ilyen anyagot helyeztek el, annak
elszállítását megtagadja.

7.§
Murakeresztúr község közigazgatási területén hulladéklerakó nem működik, ezért szemét bármely
településrészen történő lerakása tilos.
8.§
(1)

A vállalkozási tevékenységet folytató magánszemélyekkel , illetve jogi személyekkel az egyébnem háztartási – hulladék elszállítására a szolgáltatást végző külön megállapodást köt.
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(2)

Akinél rothadó vagy bűzös hulladék keletkezik, annak elszállításáról haladéktalanul köteles
gondoskodni.

III. A közszolgáltatási díj meghatározása
9. §
(1)

A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételére köteles, illetve a
közszolgáltatást igénybe vevő ingatlantulajdonosnak települési hulladékkezelési
közszolgáltatási díjat (továbbiakban: közszolgáltatási díjat) kell fizetnie.

(2)

Az ingatlantulajdonos változása esetén a közszolgáltatás díját a Közszolgáltatónak történt
bejelentése hónapjának utolsó napjáig a korábbi, azt követően pedig az új tulajdonos köteles
megfizetni.

10.§
(1)

A Közszolgáltató minden év december 1-ig a következő évre vonatkozóan kezdeményezi a
közszolgáltatási díj felülvizsgálatát a közszolgáltatással kapcsolatos költségeinek
költségelemzéssel alátámasztott, a képviselő-testület által elismert és műszakilag indokolt
fejlesztéseket is tartalmazó változása mértékének függvényében.

(2)

A közszolgáltatás díjában jelenik meg az e rendelet szerint végzett karácsonyfa begyűjtés, a
nagydarabos lomtalanítás, a szelektív hulladékgyűjtő szigetek költsége.

(3)

A közszolgáltatási díj megállapítása - a díj kiszámítására vonatkozó előírások alapján - általános
forgalmi adó nélkül számított egységnyi díjtételek meghatározásával történik. Az egységnyi
díjtételt az indokolt költségek, ráfordítások és a tartós működéshez szükséges nyereség összege
és a várható szolgáltatási mennyiség hányadosaként kell megállapítani.

(4)

A közszolgáltatási díj megállapítását, illetve felülvizsgálatát megelőzően a Közszolgáltató
köteles díjkalkulációt és az (1)-(2) bekezdésben foglaltaknak megfelelően költségelemzést
készíteni a következő díjfizetési időszakban alkalmazandó közszolgáltatási díj alátámasztására.
A díjkalkulációt és költségelemzést a díjfizetési időszak lejárta előtt, legkésőbb december 1-ig az
önkormányzat rendelkezésére kell bocsátania.

(5)

A közszolgáltatás díját a képviselő-testület legalább egyéves díjfizetési időszakra állapítja meg.

IV. A fizetendő díj megállapítása
11. §
(1)

A hulladékkezelési közszolgáltatás egységnyi díját a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

(2)

A közszolgáltatási díj rendelkezésre állási díjból és ürítési díjból áll.

(3)

A rendelkezésre állási díj
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a számlázási, díjbeszedési költségek,
a környezetvédelmi kiadások és ráfordítások, különösen a környezetvédelmi hatóság
eljárásáért fizetett illeték, vagy igazgatási szolgáltatási díj, a jogszabályon alapuló
környezetvédelmi kötelezettségek teljesítése érdekében végzett beruházások, illetve mérések
és vizsgálatok költségei,
a közszolgáltatás teljesítéséhez használt létesítmények, eszközök elhasználódásából eredő,
azok felújítását, pótlását, korszerűsítését, bővítését, rekonstrukcióját szolgáló kiadások és
ráfordítások ellenértékéből áll.

(4)

A rendelkezésre állási díj éves díj, amelyet a közszolgáltatás igénybevételére kötelezett
tulajdonos önálló ingatlanonként, a szolgáltatás igénybevételének mértékétől függetlenül
köteles megfizetni.

(5)

Az ürítési díj a hulladékkezelés és hulladékszállítás teljes folyamatának a rendelkezésre állási
díjban nem fedezett minden egyéb költsége és indokolt ráfordítása ellenértékéből áll.

(6)

Az ürítési díj a díjfizetési időszak ürítési száma, a választott tárolóedény térfogata (liter) és az
egységnyi díjtétel szorzata.

(7)

A hulladékszállításra igénybe vehető zsákos szemétszállítás esetén a zsák és a hulladékkezelés
díját is magába foglaló díjat e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

V. A közszolgáltatási díj fizetési módjának és fizetésének meghatározása

12.§
(1)

A közszolgáltatási díjat annak az ingatlantulajdonosnak kell megfizetni, aki a jelen rendeletben
foglaltak szerint a hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételére köteles.

(2)

A közszolgáltatási díj fizetésére kötelezettek a hulladékszállítás díját számla ellenében - a (3)
bekezdés kivételével - negyedévente kötelesek megfizetni.

(3)

A jogi személyek, a jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek, vagy a jogi
személyiségek helyi szervezetei, egyéni vállalkozók a hulladékszállítás díját havonta utólag
fizetik meg.

(4)

Amennyiben a közszolgáltatásba bekapcsolt ingatlannak több tulajdonosa van, akkor a
tulajdonosoknak kell közölni, hogy közülük kinek a nevére és címére kerüljön kiállításra a
szolgáltatási számla. Ha a tulajdonosok a közszolgáltatóval ezt nem közlik, akkor a
közszolgáltató vagy a legnagyobb tulajdoni hányaddal rendelkező tulajdonos, vagy az azonos
tulajdoni hányaddal rendelkező tulajdonosok közül az ingatlan-nyilvántartásban első helyen
bejegyzett tulajdonos nevére és címére állítja ki a szolgáltatási számlát.

(5)

A közszolgáltatás díját a számlán feltüntetett fizetési határidőig kell kiegyenlíteni. A
közszolgáltatási díj késedelmes megfizetése esetén a Közszolgáltató késedelmi kamatot
érvényesíthet.

(6)

A közszolgáltatási díjat tartalmazó számla adataival és összegével kapcsolatban az
ingatlantulajdonos a Közszolgáltatónál írásban kifogást emelhet. A kifogásnak a számla
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kiegyenlítésére vonatkozó kötelezettség teljesítésére halasztó hatálya nincs. A kifogásra, annak
kézhezvételétől számított 15 napon belül a Közszolgáltató válaszolni köteles.
(7) A közszolgáltatás igénybevétele szüneteltethető azokon az ingatlanokon, amelyeken folyamatosan
legalább 90 napig senki sem tartózkodik és emiatt hulladék nem keletkezik. Szüneteltetés esetén
az ingatlan tulajdonosát alapdíj fizetési kötelezettség terheli.
(8) A szüneteltetésre vonatkozó igényt az ingatlan tulajdonosa írásban köteles bejelenteni a
közszolgáltatónak, a szüneteltetés kezdő időpontja előtt legalább 30 nappal megelőzően és
utólag igazolni a szüneteltetés tényét.
(9) A szüneteltetés idejére már kiszámlázott ürítési díjat a közszolgáltató a közüzemi számlákkal való
igazolás benyújtását követően utólag írja jóvá.
(10) Amennyiben a (7) és (8) bekezdésben meghatározott feltételekben változás áll be akkor azt
írásban köteles bejelenteni az ingatlan tulajdonosa a közszolgáltatónál.”

13. §
(1)

(2)

Túlszámlázás esetén a többletösszeget és annak időarányos kamatait a Közszolgáltató
visszafizeti vagy az ingatlantulajdonos írásbeli kérelmére azt a soron következő, esedékes
díjfizetési kötelezettségbe beszámítja.
Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a települési szilárd hulladékkal
kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a Közszolgáltató a közszolgáltatást
felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állását igazolja.

(3)

A hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost terhelő díjhátralék
adók módjára behajtható köztartozás.

(4)

A díjhátralék keletkezését követő 30 napon belül a Közszolgáltatónak az ingatlantulajdonost fel
kell szólítani díjfizetési kötelezettsége teljesítésére, amely felszólításnak tartalmaznia kell az arra
vonatkozó figyelmeztetést is, hogy a tartozás nem fizetés esetén adók módjára behajtható. A
felszólítás eredménytelensége esetén a Közszolgáltató a díjhátralék keletkezését követő 90.
napot követően – a felszólítás megtörténtének igazolása és az ingatlantulajdonos adatainak
(neve, lakcíme, születési helye és ideje, anyja neve) átadása mellett – a díjhátralék adók módjára
történő behajtását a jegyzőnél kezdeményezi.

(5)

A behajthatatlan díjhátralék esetében ennek tényéről és okáról a jegyző – a behajtás
eredménytelenségét követő nyolc napon belül – igazolást ad a Közszolgáltatónak.

(6)

Ha a Közszolgáltató nem igényli a díjhátralék, adók módjára történő behajtást, úgy a díjhátralék
beszedése iránt jogosult, a Hgt. 39. § (3) bekezdése szerinti jogszabály megjelenéséig maga vagy
megbízottja útján eljárni.

(7)

Nem tagadható meg a közszolgáltatás díjának megfizetése, ha a Közszolgáltatót a
közszolgáltatással kapcsolatos kötelezettsége teljesítésében az időjárás vagy más elháríthatatlan
ok akadályozta és a Közszolgáltató az akadály elhárítását követően a legközelebbi gyűjtési
napig pótolta a mulasztását.
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V. Záró rendelkezések
14.§.
(1)

E rendelet 2012. december 28. napján lép hatályba.

(2)

E rendelet kihirdetéséről a körjegyző a helyben szokásos módon

(3)

E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás
igénybevételéről szóló többször módosított 17/2003.(XII.12.) önkormányzati rendelet hatályát
veszti.

gondoskodik.

Murakeresztúr, 2012. december 13.

Pavlicz Lajos
polgármester

Hervai Edit
körjegyző

Kihirdetve:
Murakeresztúr, 2012. december 14.

Hervai Edit
körjegyző

2013. január 1-től az 1. számú mellékletet a 3/2013. (III. 19.) önkormányzati rendelete hatályon kívül
helyezte.

