Koppányszántó Község Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2002. (XII. 30.) számú rendelete
a települési szilárd hulladék-kezelési közszolgáltatás – kötelező – igénybevételéről
(a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)
Koppányszántó községi Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi Önkormányzatokról szóló –
többször módosított – 1990. évi LXV. tv. 16.§. /1/ bekezdésében, valamint a
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tv. 23.§-ában kapott felhatalmazás alapján az
alábbi önkormányzati 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.
(2) Koppányszántó községi Önkormányzat Képviselőtestülete közszolgáltatást szervez a
települési szilárd hulladék rendszeres gyűjtésére, elszállítására.
(3) Koppányszántó község közigazgatási területén lévő – valamennyi – ingatlan tulajdonosa,
illetve használója (továbbiakban: tulajdonos) az ingatlanon keletkező települési szilárd
hulladék összegyűjtéséről, szállításáról a rendeletben meghatározott módon köteles
gondoskodni.
A közszolgáltatás ellátása
2. §
(1) Koppányszántó községi Önkormányzat Képviselőtestülete a község közigazgatási
területén a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás elszállításával a
DÉL-KOM Kft-ét (székhelye: Pécs, Siklósi út 52. cégjegyzék száma: 02-09-064556, a
továbbiakban: Szolgáltató) bízza meg a „Közszolgáltatási Szerződés”-ben foglalt
előírásoknak megfelelően, s 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 szabályaként 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 pedig a szállító járműben
való ürítéskor ne szóródjon szét, illetve egyéb módon környezetterhelést ne idézzen
elő.
b./ A települési szilárd hulladék gyűjtése – szabványméretű – kukában történik.
Elszállítása kéthetente egy alkalommal valósul meg.
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c./ A hulladékelszállítás gyakoriságát rögzítő – „b” pontban foglaltakat – a Szolgáltató és
az Önkormányzatot képviselő Polgármester, a megváltozott igények szerint
módosíthatja.
(2)A Szolgáltató feladatai különösen a következők:
a. A rendelet hatálya alá tartozó települési hulladékot köteles rendszeresen
összegyűjteni és elszállítani.
b. A közszolgáltatással összefüggő tevékenységét mindenkor a vonatkozó
jogszabályi előírásokban foglalt, műszaki, közegészségügyi és egyéb
feltételeknek megfelelően köteles ellátni.
c. Köteles a tevékenységéről a Képviselőtestületnek évente egy alkalommal
tájékoztatást adni.
d. Gondoskodik az Önkormányzat intézményeitől, valamint a közterületekre
kihelyezett hulladékgyűjtő konténerekből a hulladékot elszállítani.
(3) A Tulajdonos alapvető kötelessége, hogy:
a. A települési szilárd hulladék keletkezését lehetőleg a 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 gondoskodjon.
E 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 közbiztonságot ne zavarja.
(4) Az Önkormányzat kötelezettségei:
a. A közszolgáltatás körébe tartozó települési szilárd hulladék rendszeres
gyűjtésének, elszállításának szervezése.
b. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás díjának, vagy
ingyenességének megállapítása.
c. A szemétgyűjtő gépkocsi fordulóhelyeinek kialakítása, fenntartásának
biztosítása.
d. A gyűjtési napokon (téli időszakban) a hó és síkosság-mentesített úthálózat
biztosítása a belterületen, az önkormányzati utakra vonatkozóan.
e. Haladéktalanul jelentse be azokat a körülményeket, amelyek akadályozzák a
Szolgáltatót a tevékenysége gyakorlásában.
f. Tájékoztassa a lakosságot, hogy a hulladékgyűjtő kukákban és a
közterületeken elhelyezett konténerekben, háztartási hulladéknak nem
minősülő, valamint mérgező, robbanó, folyékony anyagot, illetve veszélyes
hulladékot nem lehet elhelyezni.
(5) 1
(6) A szemétszállításba bekapcsolt utcák jegyzékét és ezzel a közszolgáltatással ellátott
területeket e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.
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Hatályon kívül helyezte a 4/2009. (III. 26.) számú rendelet 1. §-a hatálytalan 2009. április 01. napjától
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A közszolgáltatás szünetelése
3/B. §2
(1) Nem kell közszolgáltatási díjat fizetni arra az időszakra, ameddig a közszolgáltatás
igénybevételére vonatkozó kötelezettség szünetel.
(2) Szüneteltethető a közszolgáltatás igénybevétele azokon az ingatlanokon, amelyeken
folyamatosan legalább 60 napig senki sem tartózkodik és emiatt hulladék sem
keletkezik.
(3) A szüneteltetésre vonatkozó igényt az ingatlantulajdonos írásban köteles bejelenteni a
Közszolgáltatónak, a szünetelés kívánt kezdő időpontja előtt legalább 15 nappal.
(4) Ha a szünetelés (2) bekezdés szerinti feltételeiben változás következik be, az
ingatlantulajdonos ezt írásban, haladéktalanul köteles a Közszolgáltatónak bejelenteni.
(5) Amennyiben a szünetelés időtartama alatt hulladékkezelési közszolgáltatás alá tartozó
hulladék kerül kihelyezésre, úgy az ingatlantulajdonos egyidejű értesítése mellett a
Közszolgáltató a hulladékot köteles elszállítani, az ingatlantulajdonos pedig köteles a
rendeletben meghatározott közszolgáltatási díjat fizetni.
A hulladék gyűjtésére és elszállítására való átadásra szolgáló kukák használatával,
kezelésével és elhelyezésével kapcsolatos kötelezettségek

(1)

(2)

(3)

(4)

4. §
A Szolgáltató évente egy alkalommal lomtalanítási akciót szervez az Önkormányzat
Képviselőtestületével egyeztetett időpontban, vagy a Képviselőtestület által megjelölt
időben.
A lomtalanítás a háztartásokban keletkező, szokásos mennyiségen felüli települési szilárd
hulladékra, és a nagyméretű berendezési tárgyak (pl.: kiselejtezett háztartási eszközök,
bútorok, stb.) elszállítására terjed ki és térítésmentes.
A lomtalanítás keretében elszállításra kihelyezett hulladékot úgy kell elhelyezni (tárolni),
hogy az a gépjármű és a gyalogos forgalmat ne zavarja, ne akadályozza, a zöld területet és
növényzetet ne károsítsa, ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.
A lomtalanítás nem terjed ki veszélyes, illetve a kommunális hulladéklerakóban nem
kezelhető (pl.: tárgya, állati tetem, stb.) hulladékok, építési törmelék és vállalkozói
tevékenységből származó hulladék elszállítására.
5. §3
(1) A szolgáltatási díjat a közszolgáltató szedi be negyedéves fizetési gyakorisággal,
számla ellenében, átutalási postautalványon.
(2) A számlázási gyakorlatban bekövetkező változásról az ingatlantulajdonosokat írásban
tájékoztatni kell.
(3) A közszolgáltatás díját a számla kézhezvételétől számított 15 napon belül kell
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beiktatta a 9/2009. (IV. 29.) ör 1. §-a, hatályos 2009. április 29-től
módosította a 9/2009. (IV. 29.) ör 2. §-a, hatályos 2009. április 29-től
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kiegyenlíteni. A közszolgáltatási díj késedelmes megfizetése esetén a Közszolgáltató
késedelmi kamatot érvényesíthet.
(4) A közszolgáltatási díjat tartalmazó számla adataival és összegével kapcsolatban az
ingatlantulajdonos a Közszolgáltatónál írásban kifogást emelhet. A kifogásnak a
számla kiegyenlítésére vonatkozó kötelezettség teljesítésére halasztó hatálya nincs. A
kifogásra, annak kézhezvételétől számított 15 napon belül a Közszolgáltató válaszolni
köteles.
(5) Túlszámlázás esetén a többletösszeg és annak időarányos kamatait a Közszolgáltató
visszafizeti vagy az ingatlantulajdonos írásbeli kérelmére azt a soron következő,
esedékes díjfizetési kötelezettségbe beszámítja.
(6) 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, illetve a teljesítést igazolja.
(7) A hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost terhelő
díjhátralék adók módjára behajtható köztartozás.
(8) A díjhátralék keletkezését követő 30 napon belül a Közszolgáltatónak az
ingatlantulajdonost fel kell szólítani díjfizetési kötelezettsége 30 napon belüli
teljesítésére, amely felszólításnak tartalmaznia kell a (8) bekezdésben foglaltakra
történő figyelmeztetést is. A felszólítás eredménytelensége esetén a Közszolgáltató a
díjhátralék keletkezését követő 90. napot követően – a felszólítás megtörténtének
igazolása mellett – a díjhátralék megfizetése iránti igényéről a jegyző útján értesíti az
önkormányzatot. A jegyző haladéktalanul köteles a díjhátralék és a felmerült költségek
behajtása iránt intézkedni.
(9) Ha a Közszolgáltató nem igényli a díjhátralék (8)-(9) bekezdés szerinti, adók módjára
történő behajtást, úgy a díjhátralék beszedése iránt jogosult, a Hgt. 39. § (3) bekezdése
szerinti jogszabály megjelenéséig maga vagy megbízottja útján eljárni.
(10) Az ingatlan tulajdonosának változása esetén a közszolgáltatás díját a
tulajdonosváltozás Közszolgáltatónak történt bejelentése hónapjának utolsó napjáig a
korábbi, azt követően pedig az új tulajdonos köteles megfizetni.
(11) A Közszolgáltató az Önkormányzat részére a díj megállapítását megelőző részletes
költségelemzéshez minden év november 30-ig díjkalkulációt készít az esetleges
rendeletmódosításhoz.
Vegyes és záró rendelkezések
6. §
(1) A gyűjtőedényzet tisztántartásáról annak tulajdonosa szükség szerint gondoskodni köteles.
(2) Amennyiben a beütemezett szemétszállítási járatterv-szerinti szállítási napon, valamilyen
oknál fogva a szemétszállítás kimarad, úgy az a következő napon a Szolgáltató pótolni
köteles.
(3) Amennyiben a Képviselőtestület a közszolgáltatási díj megfizetéséért díjat állapít meg,
nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését, aki a települési szilárd
hulladékkal kapcsolatos kötelezettségét nem teljesíti, feltéve, hogy a Szolgáltató számára
a közszolgáltatást felajánlja, illetve a szolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre
állást igazolja.
(4) Amennyiben a hulladékszállítási közszolgáltatás kötelező igénybevételéért a
Képviselőtestület térítési díjat állapít meg, az ingatlantulajdonost terhelő díj, adók módjára
behajtható köztartozás.
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(5) 4
Értelmező rendelkezések
7. §
E rendelet alkalmazásában:
a./ Települési szilárd hulladék:
a háztartásokból, gazdasági tevékenységből származó szilárd hulladék, illetve a háztartási
szilárd hulladékhoz hasonló-jellegű és összetételű, azzal együtt kezelhető más hulladék.
b./ Nem minősül hulladéknak:
az emberi ürülék, az állati hulla, a trágya, a jég, a hó és az épülettörmelék, a folyékony
tűz- vagy robbanásveszélyes, mérgező, illetve fertőző anyag. A sár a kerti és a
mezőgazdasági hulladék.
c./ Háztartás:
a lakás, pihenés, üdülés célját szolgáló ingatlan, ahol települési szilárd hulladék
keletkezik.
d./ Szolgáltató:
Koppányszántó község közigazgatási területének belterületén a települési szilárd
hulladékkal kapcsolatos, a helyi közszolgáltatás ellátására az e rendelet szerint
feljogosított hulladékkezelő.
e./ Közszolgáltatási díj:
az ingatlantulajdonos által a közszolgáltatás igénybevételéért a szolgáltatónak fizetendő –
díjfizetési időszakra megállapított – díj.
f./ Közterület:
az ingatlan-nyilvántartásban közterületként nyilvántartott, belterületi földrészlet (pl.:
közút, járda, tér, közpark, stb.)
g./ Ingatlantulajdonos:
az a természetes, vagy jogi személy, akinek ingatlanán települési szilárd hulladék
keletkezik
8. §
Ez a rendelet 2003. január 1-én lép hatályba.
Koppányszántó, 2002. december 12.
Niklai János
polgármester

Pály Dezső
megbízott jegyző

Utolsó egységes szerkezetbe foglalás időpontja: 2012. május 3.
Koppányszántó, 2012. május 3.
Fábián Péter
aljegyző
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Koppányszántó községi Önkormányzat Képviselőtestülete 9 / 2002. (XII.30.) számú
önkormányzati rendelete 1-es számú melléklete:
A szemétszállításba bekapcsolt utcák jegyzéke:
1/.
2/.
3/.
4/.
5/.
6/.

Dózsa György utca
Honvéd utca
Kossuth Lajos utca
Rákóczi utca
Szabadság utca
Fő utca

20 lakás
24 lakás
17 lakás
11 lakás
48 lakás
64 lakás

Összesen:

184 lakás

Lezárva: 2002. december 31-én
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