Kistolmács Község Önkormányzatának
2/2007.(II. 12.) számú rendelete
a települési szilárd hulladék összegyűjtéséről
(módosítással egységes szerkezetben)
Az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 1995. évi XLII. törvény
2. §-ában foglalt felhatalmazás alapján Kistolmács Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a következő rendeletet alkotja:
I. Általános rendelkezések
1. §
(1) A rendelet célja: a tiszta, rendezett, egészséges környezet megteremtése.
(2) A rendelet hatálya Kistolmács Község Önkormányzata illetékességi területére terjed ki.
A rendelet hatálya kiterjed a magánszemélyekre, a jogi személyekre, jogi személyiség
nélküli gazdasági társaságokra, magánszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkező
egyesülésére.
II. A közterületek szennyezésének tilalma
2. §
(1) A közterületen szemetet, hulladékot, szennyező vagy egészségre ártalmas anyagot
kiönteni, elszórni vagy eldobni nem szabad.
(2) Szemetet vagy hulladékot csak az erre a célra elhelyezett hulladékgyűjtő edénybe
szabad bedobni.
(3) Tilos a közterületen elhelyezett hulladékgyűjtő edényben turkálni, annak tartalmát
szétszórni.
(4) Közterületen háztartási hulladékot, a háztartási hulladékot tartalmazó tárolóedényt tilos
elhelyezni, kivéve a hulladékszállítási napokat, és a külön közterület használati
megállapodás alapján elhelyezett hulladékszállító konténereket.
III. A települési szilárd hulladék összegyűjtése, elhelyezése
3. §
(1)
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(1) A települési szilárd hulladék összegyűjtését, elszállítását és elhelyezését a
búslakpusztai szigetelt lerakón a ZALA-DEPÓ Kft. Zalaegerszeg, Gasparich u. 26. mint
közszolgáltató a rendelet hatálya alá tartozó területen végzi.

Megállapította: 9/2007. (VI. 07.) számú önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2007. június 7-től.

(2) Az ingatlan tulajdonosa vagy használója az ingatlanon keletkező szilárd hulladék
elhelyezéséről a helyi közszolgáltatás útján köteles gondoskodni.
(3) A háztartási hulladék összegyűjtése és elszállítása kuka, zsákos rendszerű vagy
konténeres formában, szabványos gyűjtőedényben történik.
(4) A szabványos hulladékgyűjtő edény beszerzéséről, karbantartásáról, pótlásáról,
rendeltetésszerű használatáról és tisztántartásáról a szolgáltatással érintett ingatlan
tulajdonosa, illetve használója köteles gondoskodni.
(5) A kuka vagy zsákos rendszerű tárolóedényekből a szolgáltató köteles a háztartási
hulladékot két hetente egy alkalommal összegyűjteni és elszállítani.
(6) A háztartási hulladék rendszeres elszállításának napját a szolgáltató az igény előzetes
egyeztetése után határozza meg és köteles azt betartani.
(7) A naponta keletkező háztartási hulladék mennyiségét meghaladó hulladék, az egyéb
szilárd hulladék, valamint az ipari tevékenység során keletkező szilárd hulladék
szemétlerakóhelyre történő szállításáról az ingatlan tulajdonosa, használója saját maga
vagy a szolgáltatóval kötött megállapodás szerint köteles gondoskodni.
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4. §

(1) A háztartási hulladék és egyéb szilárd hulladék gyűjtési, elszállítási és ártalmatlanítási
díját a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza, amelyet az ingatlan tulajdonosa vagy
használója köteles megfizetni.
(2) A háztartási hulladék szállítás díjának a lakosságtól negyedévente történő beszedéséről
és a szolgáltatónak történő megfizetéséről az önkormányzat gondoskodik.
(3) A vállalkozásoknak a díjat a szolgáltató szerződés szerint számlázza.
5. §
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(1) A letenyei hulladéklerakón települési szilárd hulladékot, vagy bármilyen más hulladékot
e rendelet hatálybalépésétől kezdődően tilos elhelyezni.
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(2) A települési szilárd hulladékot csak az önkormányzat által a hulladékkezelési
közszolgáltatás végzésére feljogosított szolgáltatónak történő átadással lehet
ártalmatlanítani, kivéve azt a gazdálkodó szervezet által termelt hulladékot, amelynek
elhelyezéséről környezeti szempontból – a környezetvédelmi felügyelőség által
igazoltan – lényegesen kedvezőbb megoldással a gazdálkodó szervezet gondoskodik.
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(3)

A szakasz szövegét megállapította: 9/2007. (VI. 07.) számú önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2007.
június 7-től.
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Megállapította: 9/2007. (VI. 07.) számú önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos: 2007. június 7-től.
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Hatályon kívül helyezte: 9/2007. (VI. 07.) számú önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatályos: 2007. június 7-től.
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6. §

A háztartásokban felhalmozódott szilárd hulladék, nagyobb méretű berendezési tárgy, lom,
bútor, háztartási berendezés és készülék, kerti hulladék, stb. szervezett összegyűjtéséről és
elszállításáról (lomtalanítási akció) a polgármesteri hivatal évente egy alkalommal, április
hónapban gondoskodik.
IV. Szabálysértés
7. §
(1) Szabálysértési eljárás keretében pénzbírsággal sújtható:
- aki a közterületen szemetel, hulladékot, szennyező anyagot kiönt, elszór vagy
eldob;
- aki a közterületen elhelyezett hulladékgyűjtő edényben turkál, vagy annak
tartalmát kiszórja;
- aki a szemétszállítás céljából közterületre kitett tárolóedényben turkál, annak
környékét egyéb módon beszennyezi;
- aki a közterületen szilárd hulladékot – a hulladékszállítási napok kivételével –
elhelyez;
- aki a szeméttelepen kívül hulladékot elhelyez;
- aki a szeméttelepen, szemétlerakó helyen guberál.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértések miatt tettenérés esetén a rendőrség
és a polgármesteri hivatal közterület felügyelője helyszíni bírságot szabhat ki.
V. Záró rendelkezések
8. §
Ez a rendelet 2007. március 1-jén lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Tóth Károly s.k.
polgármester
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Baloghné dr. Andel Zsuzsanna s.k.
Jegyző

A szakasz szövegét megállapította: 9/2007. (VI. 07.) számú önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos: 2007.
június 7-től.
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1. számú melléklet

A háztartási hulladék és egyéb szilárd hulladék gyűjtés, elszállítás és ártalmatlanítás
díja
Lakossági szilárd hulladékszállítás 2012. évre egy ingatlanra (lakásra) számított szolgáltatási
díja:
- 1 db 80 – 110 literes gyűjtőedényzet (kuka)
vagy 1 db műanyag zsák kéthetente gyűjtése esetén

bruttó 370 Ft/ürítés

- egyedül élőknek

bruttó 185 Ft/ürítés

A díjat két részletben március 15-ig, illetve szeptember 15-ig az Önkormányzat megbízottja
elismervény ellenében szedi be.
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Megállapította: 10/2011. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 1. melléklete. Hatályos: 2012. január 1-től.

