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Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestületének
7/1999./V. 26./ Ktr. számú rendelete
a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos
kötelező közszolgáltatás igénybevételéről
(egységes szerkezetben)
Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestülete az egyes helyi közszolgáltatások
igénybevételéről szóló 1995. évi XLII. tv. és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 16 § /1/ bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja.
A rendelet célja, a község természetes és épített környezetének megóvása, a lakosság
egészséges életterének biztosítása a területén belül keletkező települési szilárd hulladékok
káros hatásitól, azok célszerű és gondos gyűjtése, kezelése által.
1. §
/1/ A rendelet Székkutas község belterületére, az ott lévő valamennyi ingatlan tulajdonosára,
használójára, bérlőjére /továbbiakban: tulajdonos/ terjed ki, függetlenül attól, hogy a
tulajdonos természetes vagy jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező
gazdasági társaság.
/2/ A rendelet – tárgyi – hatálya a belterületen keletkezett települési szilárd hulladékra
terjed ki.
/3/ Nem terjed ki a rendelet hatálya a veszélyes hulladékokra, a települési folyékony
hulladékokra, és a velük összefüggő tevékenységre.
2. §
/1/ A község belterületén valamennyi tulajdonos esetében teljeskörűen, díj ellenében a
Orosházi Városgazdálkodási Kft. végzi a közszolgáltatást, 10 évig.1
/2/ A tulajdonos a közszolgáltatást köteles igénybe venni, a közszolgáltatóval együtt
működni és e rendeletben meghatározott díjat részére megfizetni.
3. §
/1/ A közszolgáltatásra vonatkozó szerződés a szolgáltatás igénybevételével jön létre. A
szerződés írásba foglalható a tulajdonos és a közszolgáltató között.
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/2/ Nem jön létre, illetve szünetel a szerződés, ha
a,/ legalább 3 hónap óta az épület lakatlan,
b,/ a telek nincs beépítve.
/3/ Megszűnik a szerződés, ha az önkormányzat által kiírt új pályázat eredményeként más
közszolgáltató kapja meg e rendeletben rögzített szolgáltatás megújításának
kizárólagos jogát.
4. §
/1/ A települési szilárd hulladék gyűjtése, tárolása kizárólag oly módon történhet, hogy
ne idézzen elő szennyezést se épületen belül, sem azon kívül, sem pedig közterületen.
/2/ A települési szilárd hulladék gyűjtése, tárolása során olyan gondossággal kell eljárni,
hogy hulladék se a szállító járműbe való ürítéskor, se a szállítás folyamán ne szóródhasson szét, ne porozhasson és egyéb környezet szennyezést ne idézzen elő.
/3/ A szállítás gyakorisága
hetente 1 alkalommal történik.2
/4/ Lomtalanításról /nagyobb méretű berendezési tárgy, lom/ a közszolgáltató évente
2 alkalommal köteles gondoskodni.
/5/ A hulladékgyűjtés zárt konténerbe, kukába – kivételesen zsákba – történhet.
A gyűjtő edényzetet a szolgáltató bocsátja a tulajdonosok rendelkezésére, amelyet
Vagy bérelnek vagy megvásárolnak.
/6/ A települési szilárd hulladékot elszállítás céljából az ingatlan bejáratának közelében,
közterületen veszi át a közszolgáltató, a gyűjtő edényzetet azonban a tulajdonos az
ingatlanon belül köteles elhelyezni.
/7/ A naponta keletkező hulladék mennyiségét meghaladó falomb, kerti és egyéb hulladék
eseti elszállításáról a tulajdonos egyedi megrendelése alapján a közszolgáltató külön díj
ellenében gondoskodik.
/8/ A szemétszállítás meglévő rendjéről és annak megváltoztatásáról a szolgáltató a közszolgáltatás valamennyi érdekeltjét 8 nappal korábban értesíteni köteles.
5. §
/1/ A rendelet hatálya alá tartozó hulladékot a 4. § /3/ bekezdésben rögzített rendszerességgel köteles a szolgáltató elszállítani az orosházi hulladéklerakó és ártalmatlanító telepére.
/2/ A szolgáltatást végző a hulladéktároló edények ürítése során keletkező szennyeződés
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feltakarításáról köteles gondoskodni.
/3/ A szolgáltató évente 1 alkalommal a képviselőtestületet a szolgáltatás ellátásáról
tájékoztatni köteles.

6. §

/1/ A tulajdonos a hulladékot tartalmazó edényt az átadási helyre, az átadás időpontjára
köteles kihelyezni.
/2/ A hulladékgyűjtő edény csak olyan mértékben tölthető meg, hogy fedele zárható
/csukható/ legyen.
/3/ A tulajdonos csak a közszolgáltató által meghatározott szabványedényt használhatja a
hulladék elhelyezés céljára. A szemétgyűjtő edénybe mérgező, folyékony, égő vagy
parázsló, egyéb olyan anyagot, amely az edény állagát sérti vagy veszélyezteti nem
szabad tenni.
/4/ A konténer kivételével a tulajdonosok maguk kötelesek gondoskodni a gyűjtőedényzet szükség szerinti fertőtlenítéséről, tisztításáról.
/5/ A tulajdonos a hulladék szállítási, - kezelési díjat /rendelet 1. sz. melléklete/ köteles a
szolgáltató által előírt időben megfizetni.
7. §
Települési szilárd hulladék: az ingatlanon keletkező háztartási és egyéb szilárd halmazállapotú visszamaradt anyag, a veszélyes és a radioaktív
hulladék kivételével.

8. §

/1/ Ez a rendelet 1999. június 15-én lép hatályba.
/2/ Az aki ezen rendelet kihirdetését követően a háztartásban keletkező szilárd hulladékot az
1999. június 1. napján megszüntetett – addig községi hulladéklerakónak használt – területre
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helyezi el, tehát nem e rendelet 4. § /5) bekezdésében meghatározottak szerint gyűjti –
szabálysértést követ el, és 50.000,- forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. 3
Székkutas, 1999. május 19.

Vígh Viktor
polgármester

Hunyák Zsuzsanna
jegyző

Kihirdetve: 1999. május 26.

Hunyák Zsuzsanna jegyző
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1.sz melléklet 4

Települési szilárd hulladék elszállításának és
ártalmatlanításának díja

1. Kertes családi házak
60 literes gyűjtőedényzetből
Heti ürítési gyakorisággal:
2. Kertes családi házak
80 literes gyűjtőedényzetből
Heti ürítési gyakorisággal:
3. Kertes családi házak
120 literes gyűjtőedényzetből
Heti ürítési gyakorisággal:
4. Kertes családi házak
140 literes gyűjtőedényzetből
Heti ürítési gyakorisággal:
5. Kertes családi házak
240 literes gyűjtőedényzetből
Heti ürítési gyakorisággal:
Többlethulladék elszállítására emblémával ellátott
80 literes gyűjtőzsákból – zsákeladás
Gyűjtés-szállítás
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Módosította a 22/2011. (XII.20.) sz. rendelet, Hatályos 2012. január 1-től

183,- Ft/ürítés+ ÁFA
237,- Ft/ürítés+ ÁFA
349,- Ft/ürítés+ ÁFA
414,- Ft/ürítés+ ÁFA

640 ,- Ft/ürítés+ ÁFA
60.- Ft/db+ÁFA
268.- Ft/db+ÁFA

