OROSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
Képviselő-testületének
7/1997. (VII.30.)RENDELETE
A települési szilárd és folyékony hulladék összegyűjtéséről és elszállításáról
EGYSÉGES SZERKEZETBEN

Oroszi község Önkormányzati képviselő-testülete az önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. Törvény 16.§. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás, az egyes helyi közszolgáltatások
kötelező igénybevételéről szóló 1/1986. (II.21.) ÉVM-EÜM együttes rendelet, a települési
szilárd és folyékony hulladékra vonatkozó helyi közszolgáltatás ellátásáról szóló 16/1996.
(VII.15.) BM-KTM együttes rendelet 8-12§-ai alapján a települési szilárd hulladék szervezett
szállításáról és a szippantott szennyvíz elhelyezéséről az alábbi rendeletet alkotja.
1.§.
A rendelet hatálya kiterjed Oroszi község területén valamennyi ingatlantulajdonnal
rendelkező (a továbbiakban: tulajdonos), valamint az ingatlan fölött bérlői, kezelői, használói,
haszonélvezeti joggal rendelkező (a továbbiakban: használó) magán és jogi személyre.
2.§.
(1) Az önkormányzat gondoskodik a köztisztaság fenntartásáról, valamint a háztartási
hulladék intézményes elszállításáról
(2) A háztartási hulladék elszállításáról a képviselő-testület – szerződésben rögzített
megbízás alapján – megbízott szervezet vagy vállalkozó útján gondoskodik. A
szolgáltatás igénybevétele kötelező.
3.§.
(1) Háztartási hulladéknak minősül: a lakásokban (lakás, üdülés, pihenés célját szolgáló) és a
lakásokhoz tartozó egyéb helyiségekben a rendeltetésszerű használat során keletkezett
hulladék, söpredék, salak, hamu, korom, törött vagy hibás edény, ablaküveg, üvegtárgy,
papír, rongy, műanyag flakon, konzervdoboz, konyhai hulladék, a kerti hulladék, ha
annak kettő heti mennyisége nem haladja meg kettő db. szabvány tárolóedényben tárolt
szemét mennyiségét.
(2) Nem minősül háztartási hulladéknak (szemétnek):
 Veszélyes hulladék,
 Az emberi ürülék, állati hulla, trágya, jég, hó,
 Sár, föld, építőanyag törmelék, bontási anyag, vas darabok, kő, szénpor,
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 Robbanóanyagok, mérgező, fertőző anyagok,
 Az a használt tárgy, vagy hulladék (bútor, göngyöleg, stb) aminek elhelyezése,
terjedelme miatt nem fér el az önkormányzat által rendszeresített
gyűjtőedénybe.
4.§.
(1) Az önkormányzat a háztartási hulladék gyűjtésére a képviselő-testület által meghatározott
minden lakott ingatlan használója részére egy db 120 l űrtartalmú szabvány gyűjtőedényt
(kereked műanyag kukát) biztosít.
(2) A gyűjtőedények az önkormányzat tulajdonát képezik, javításuk, karbantartásuk, pótlásuk
az ingatlan használó kötelessége.
(3) A gyűjtőedények kihelyezésének jegyzékét e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.
5.§.
(1) Az önkormányzat az összegyűjtött háztartási szemét elszállításáról kéthetente egy
alkalommal gondoskodik, a képviselő-testület által megbízott szervezet vagy vállalkozó
útján.
(2) A hulladék rendszeres elszállításával megbízott köteles a kihelyezett gyűjtőedényekben
lévő szemetet a szállítási szerződésben rögzített napon elszállítani és a szállítás során
kiszóródott szemetet felszedni.
(3) Amennyiben a hulladékgyűjtő tartályt a szemétszállítással megbízott szerv, vagy
vállalkozó a szemét ürítése során megrongálja, az alkalmazott a károkozásért a Ptk.
348.§.-a lapaján a károsulttal szemben, az alkalmazott munkáltatója a felelős.
6.§.
(1) A háztartási hulladék gyűjtésére rendszeresített gyűjtőedényt az ingatlanhasználók csak a
háztartási szemét elhelyezésére vehetik igénybe.
(2) Tilos a gyűjtőedénybe elhelyezni – a 3.§. (2) bekezdésben felsoroltakon túl – minden
olyan hulladékot, ami a gyűjtőedényt rongálja vagy a kiürítését nehezíti (pl. drótfonat,
gépjármű karosszéria, faágak stb.)
(3) Tilos a megtelt gyűjtőedény mellé szemetet kiönteni, azt zsákokba, vagy egyéb
edényekbe elhelyezni. A háztartási hulladékgyűjtő ürítéséig a használó az ilyen szemetet
az ingatlanán köteles tárolni a közegészségügyi szabályok betartása mellett.
(4) Tilos szemetet közterületen elhelyezni.
(5) Tilos a kukába fertőző, mérgező vagy veszély hulladékot elhelyezni.
7.§.
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(1) A háztartási hulladéknak nem minősülő hulladék elszállításáról az köteles gondoskodni,
akinél a személt keletkezik.
(2) A szállításról úgy kell gondoskodni, hogy az újabb szennyeződést ne okozzon.
(3) A képviselő-testület évente legalább egy alkalommal igény szerint évente kettő
alkalommal lomtalanítási akciót szerven, aminek idejéről a lakosságot kellő időben
(legalább tíz nappal előbb) tájékoztatja hirdetőtáblákon elhelyezett felhívással. A
lomtalanítás során a szemétszállítás ingyenes.
8.§.
(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a hulladék szállítási díjat a 2. számú melléklet
szerint határozza meg, amit minden ingatlanhasználó köteles megfizetni, függetlenül
attól, hogy szemetet kiad vagy nem.
(2) A polgármester – részben, vagy teljes mértékben elengedheti a szemétszállítási díjat
annak, aki szemetet nem ad ki (ingatlan tartósan nem lakott), fűtési idényben salak, hamu
nála nem keletkezik, azt nem szállíttat, továbbá annak, akinek a szociális körülményei
(anyagi helyzete, egyéb méltányolható szociális körülményei, egyedül élő, gyermekét,
gyermekeit egyedül nevelő szülő stb.) a mérséklést indokolják.
(3) A szolgáltatást ellátó a tárgyévet követő évre vonatkozó szállítási díj megállapítására
javaslatát köteles minden évben november 30-ig elkészíteni és a polgármesternek
megküldeni.
(4) A rendelet hatálybalépésétől, ellenkező döntésig a települési önkormányzat átvállalja a
lakossági szemétszállítási díj összegének megfizetését. A szállítási díj összegére fedezetet
évenként a költségvetési rendeletében biztosít. Az átvállalás ideje alatt a lakosságot az
(1) bekezdésben meghatározott fizetési kötelezettség nem terheli, és a (2) bekezdés
szerinti díjkedvezményre jogosultság nem állapítható meg.
9.§.
(1) Szennyvizet csak zárt rendszerű szennyvíztárolóban lehet elhelyezni. Tilos ásott kútba
(függetlenül attól, hogy a kútban van víz vagy nincs) csapadékvíz-elvezető árokba,
csatornába szennyvizet bekötni, vagy bevezetni.
(2) Szippantott szennyvizet tisztítás és ártalmatlanítás céljából csak szennyvíztisztító telepre
lehet szállítani.
Záró rendelkezések
10.§.
(1) Aki az e rendelet 6.§. (2)-(5) bekezdés és 9.§. (1) bekezdés tiltó rendelkezéseit megszegi,
feltéve, hogy cselekménye nem minősül bűncselekménynek, e rendelet alapján
szabálysértést követ el, és 10.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.
(2) A szabálysértési eljárás lefolytatása a körjegyző hatáskörébe tartozik.
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11.§
(1) Ez a rendelet 1997. augusztus 1. napján lép hatályba.
(2)1 E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács
2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Berecz László sk.
Polgármester

Czafit Mária sk.
Körjegyző

Kihirdetés napja: Oroszi, 1997. július 31.
Czafit Mária sk.

1. sz. melléklet: település lakóinak névsora
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Kiegészítette (2) bekezdéssel a 10/2009. (IX.17) rendelet 13.§-a, hatályo: 2009. szeptember 17-től
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2. sz. melléklet a 7/1997. (VII.30.) Ör. sz. rendelethez2
)

A SZERVEZETT SZEMÉTSZÁLLÍTÁS DÍJA

A szervezett szemétszállítás díja:
-

lakóegységenként
intézményeknél
gazdálkodó szervezeteknél

446 Ft/110 l-es edényzet/szállítási
alkalom

A megállapított díj az ÁFÁ-t és az ártalmatlanítási díjat tartalmazza.

A díj fizetésének módja:
a./ lakosság: -

fizethető: negyedévente,
fizetés módja: készpénz, készpénzátutalási megbízás vagy folyószámláról
átutalási megbízás

b./ intézmények, gazdálkodó szervezetek: számla alapján készpénz vagy átutalással
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Módosította a 14/2009. (XII.14.) rendelet

