DAD KÖZSÉGI KÉPVISELŐTESTÜLET

9/2002 (XII.10.) számú
önkormányzati rendelete

A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS
KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL

Dad községi Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében és a
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 20.§ (2) bekezdése,
23.§-a, 27.§-a (1) bekezdése és a 31.§. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról az alábbi rendeletet
alkotja:
I.
Általános rendelkezések
1. §.

A rendelet célja Dad község (továbbiakban: község) köztisztaságának
fenntartására vonatkozó szabályok megállapítása, a természetes és épített
környezetének megóvása a közigazgatási területén belül keletkező települési
szilárd hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentése, a keletkező
hulladék minél nagyobb arányú hasznosítása.

2. §.

(1) Dad község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) a jelen
rendeletben foglaltak szerint hulladékkezelési közszolgáltatást szervez a
települési szilárd hulladék rendszeres elszállítására, ártalmatlanítására és
kezelésére, mely tevékenységek ellátásáról kötelező helyi közszolgáltatás
útján gondoskodik.

(2) A rendelet területi hatálya Dad község közigazgatási területe.

(3) A település közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkal
kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás teljesítésére jogosult, illetve
kötelezett közszolgáltató OTTO Oroszlány Környezetvédelmi és Szolgáltató
Részvénytársaság (2840 Oroszlány, Táncsics M.u.59.)
(továbbiakban: Szolgáltató)
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II.
Az ingatlantulajdonos jogai és kötelezettségei
3.§.
(1)A község közigazgatási területén lévő valamennyi ingatlan tulajdonosa vagy
használója (továbbiakban: ingatlantulajdonos) az ingatlanán keletkező
települési szilárd hulladékkal kapcsolatos szolgáltatást az e rendeletben
meghatározott módon köteles igénybe venni.
A közszolgáltatás igénybevételére újonnan kötelezetté váló ingatlantulajdonos
köteles e tényt a Szolgáltatónak 15 napon belül bejelenteni.
(2) Az ingatlantulajdonos az ingatlanán alkalmanként keletkező azon szilárd
hulladékot, amely nagyságánál vagy mennyiségénél fogva alkalmatlan a
közszolgáltatás keretében történő rendszeres begyűjtésre az oroszlányi
lerakó- és ártalmatlanító helyre külön engedély nélkül maga is elszállíthatja
és elhelyezheti az Rt. által meghatározott díj ellenében.

A közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének rendje
4.§.
A hulladékszállítás rendjét az Önkormányzat a Szolgáltatóval egyeztetett módon
hagyja jóvá.
A közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről a Szolgáltató az ingatlantulajdonost
írásban köteles értesíteni vagy felhívás közzététele útján tájékoztatni.
5.§.
(1) A települési szilárd hulladék helyi közszolgáltatás körében történő
elszállítása a Szolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített 240 literes
gyűjtőedényben történik heti 1 alkalommal.
(2) Az ingatlantulajdonos köteles írásban 5 nappal korábban bejelenteni a
Szolgáltatónak, ha ingatlanán az addig szokásos hulladékmennyiséget
jelentősen meghaladó mennyiségű hulladék keletkezése várható.
A bejelentés alapján Szolgáltató köteles az ingatlantulajdonos által megjelölt
időpontra vagy időtartamra a hulladék mennyiségének megfelelő
gyűjtőedényt illetve a hulladék gyűjtésére alkalmas műanyagzsákot az
ingatlantulajdonos rendelkezésére bocsátani és a többletszolgáltatást
teljesíteni, az általa meghatározott díj ellenében.
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6.§.

(1) Az ingatlantulajdonos köteles a gyűjtőedényeket saját ingatlanán belül
tárolni.
Hulladék elszállítása céljából a Szolgáltató és az Önkormányzat között
megkötött közszolgáltatási szerződésben meghatározott napon a közterületen
elhelyezni a gyűjtőedényt legfeljebb a szállítási napot megelőző napon,
18 órától lehet a közterületre úgy, hogy az a szolgáltató számára
hozzáférhető legyen, de a közút (közterület) forgalmát ne akadályozza.
(2) A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedényben tilos elhelyezni
olyan anyagot, amely veszélyezteti a begyűjtést, az ürítést végző személyek
vagy más személyek életét, testi épségét, egészségét.
(3) Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni a gyűjtőedények tisztántartásáról,
rendeltetésszerű használatáról.
(4) Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az
edényben összetömődött vagy befagyott, illetőleg az edényben lévő
hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt az edényt üríteni nem lehet, az
ingatlantulajdonos a Szolgáltató felhívására köteles az edényt üríthetővé,
használhatóvá tenni.

A közszolgáltatási szerződésre vonatkozó szabályok
7.§.

(1) A település szilárd hulladék kezelésére vonatkozó szerződés létrejöhet
írásban, szóban vagy ráutaló magatartással. Ingatlan tulajdonjogának, bérleti
jogának megszerzése esetén – a szerződés egyéb módon való megkötéséig- a
szerződést ráutaló magatartással létrejöttnek kell tekinteni.
(2) Ráutaló magatartással létrejövő szerződés esetén a szolgáltató jelen rendelet
szerint köteles szolgáltatni, a tulajdonos pedig a rendelet szerinti díjat fizetni.
(3) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás
igénybevételéről szóló szerződésben meg kell határozni:
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a/ szerződéskötő feleket: a Szolgáltatót és az ingatlantulajdonost,
b/ a közszolgáltatás igénybevételének kezdő időpontját,
c/ a teljesítés helyét,
d/ az ürítési gyakoriságot és az ürítés idejét napok szerint,
e/ a gyűjtőedény űrtartalmát.
(2) A szerződésben rendelkezni kell továbbá:
a/ a közszolgáltatási díjról és alkalmazásának feltételeiről,
b/ a közszolgáltatást mértékét meghaladó, az ingatlantulajdonos igényei
szerinti esetleges többletszolgáltatásról és annak díjáról,
c/ a közszolgáltatási díj megfizetésének módjáról, időpontjáról,
d/ a szerződés módosításának, felmondásának feltételeiről,
e/ az irányadó jogszabályok meghatározásáról.

Lomtalanítás
8.§.

(1) A települési szilárd hulladékra vonatkozóan a lomtalanítás megszervezéséről
az Önkormányzat gondoskodik, az elszállítást a Szolgáltató végzi.
(2) Az évi egyszeri lakossági lomtalanítás költségét a hulladékkezelési
közszolgáltatási díj tartalmazza.

Hulladékkezelési közszolgáltatási díj
9.§.

(1) A hulladékkezelési közszolgáltatás egységnyi díja a szállítás, begyűjtés és
az ártalmatlanítás költségeit tartalmazza. (lásd: 1. számú melléklet!)
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott díj egy ürítési napra kerül megállapításra,
melynek kezdő időpontja: 2003. január l.
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10.§.

Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatási díjat a Szolgáltató részére, a teljesített
közszolgálat alapján, számla ellenében, negyedéves bontásban köteles
megfizetni.
11.§.

A Szolgáltató a költségelemzést, díjkalkulációt minden év november 1-ig
elkészíti és azt javaslat formájában az Önkormányzat elé terjeszti.
(A díjkalkulációs sémát jelen rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.)

III.
Záró rendelkezések
12.§.

E rendelet 2003. január 1-én lép hatályba.
Kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

Dad, 2002. december 10.

Imrő János
polgármester

Mánomicsné Takács Erzsébet
jegyző
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1.számú melléklet:

Egy lakásra jutó szemétszállítási díj:
2003.

l db 240 l-es edény éves ürítési díja:
(110 l-es edényzettel számolva)

8.237 Ft+ÁFA

Számlázás költsége:

520 Ft+ÁFA

Összesen:

9.808 Ft

Egységnyi díjtétel: 1,44 Ft/l+ÁFA
Egy ürítési napra vetítve: 188,6 Ft
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