Erdőkövesd Község Önkormányzatának
16/2000. (XII. 20.) rendelete
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról
Erdőkövesd Község Önkormányzatának Képviselőtestülete (a továbbiakban: Képviselőtestület)
a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 21. – 23. §aiban kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a települési hulladékkezelési közszolgáltatási
díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 242/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R.) rendelkezéseire figyelemmel az alábbi rendeletet alkotja [dőlt betűs szöveg
a Hgt. szövege]:1
I. FEJEZET
Általános rendelkezések
1. §
(1) A Képviselőtestület2 komplex helyi közszolgáltatást szervez a települési szilárd hulladék
rendszeres gyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésre, és e tevékenység ellátásáról
helyi közszolgáltatás útján gondoskodik.
(2) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos komplex helyi közszolgáltatás célja a
köztisztaság, a közegészségügyi rendelkezések betartásának biztosítása, valamint az épített és
természeti környezet védelme. A kötelező szolgáltatásra vonatkozó rendelkezések célja a
tevékenység kiszámítható, biztonságos ellátása, a kötelezettségek ellenőrizhetősége.
(3) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos tevékenységre vonatkozó komplex helyi
közszolgáltatás Erdőkövesd Község egész közigazgatási területére kiterjed.
(4) Erdőkövesd területén a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás
teljesítésére 2002. december 31-ig pályázat alapján jogot szerzett szolgáltató a PEVIK Kft.
Pétervására, Tisztisor 29. sz. alatti szolgáltató.
II. FEJEZET
Fogalmi meghatározások
2. §
E rendelet alkalmazásában:
a)Közigazgatási terület: a község önkormányzatának működési területe, amely belterületből
(beépített és beépítésre szánt terület) és külterületből áll.
b)Ártalmatlanítóhely: az Önkormányzat által megjelölt lerakóhely, létesítmény,
hasznosítóhely, amely elsődlegesen a komplex helyi közszolgáltatás körébe tartozó települési
szilárd hulladék kizárólagos elhelyezését szolgálja.
c)Kijelölt ártalmatlanító telep: Pétervására külterületén a kisfüzesi út mellett lévő 0101/1.
hrsz.-on nyilvántartott terület.
d)Tulajdonos: Erdőkövesd község közigazgatási területén lévő valamennyi ingatlan
tulajdonosa, illetve tulajdonosi közössége, használója.
e)Szolgáltató: Erdőkövesd közigazgatási területén a rendelet hatálya alá tartozó települési
szilárd hulladékkal kapcsolatos komplex helyi közszolgáltatás teljesítésére – jelen rendelet
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szabályai szerint lefolytatott pályázat alapján – kizárólagos jogot szerzett intézmény,
szakvállalkozás.
f)Szakvállalkozás: a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos tevékenységre a vonatkozó
jogszabályok szerint jogosultsággal rendelkező szervezet vagy személy,
g)Intézmény: a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos tevékenységre a vonatkozó
jogszabályok szerint jogosultsággal rendelkező szervezet,
h)Települési szilárd hulladék: az ingatlanon keletkező háztartási szilárd hulladék és az egyéb
(nem háztartási) szilárd halmazállapotú visszamaradt anyag (hulladék), amely a vonatkozó
jogszabályi rendelkezések értelmében települési szilárd hulladékként ártalmatlanítható,
hasznosítható, kivéve az egyéb jogszabályokban meghatározott veszélyes hulladékot és a
radioaktív hulladékot.
i)Háztartási szilárd hulladék: a rendszeres háztartási szilárd hulladék és az alkalmi háztartási
szilárd hulladék.
j)Rendszeres háztartási szilárd hulladék: a lakás, üdülés, pihenés során az ingatlanon (így a
lakásokban, valamint nem lakás céljára szolgáló egyéb helyiségekben és területeken)
folyamatosan keletkező rendszeres gyűjtőjárattal, a jogszabályi előírásoknak megfelelő zárt
rendszerű célgéppel szállítható hulladék.
k)3 Alkalmi háztartási szilárd hulladék: a lakás, üdülés, pihenés során az ingatlanon
alkalmilag képződött vagy felhalmozott hulladék, visszamaradt anyag, ha rendszeresített
gyűjtőedényben mérete vagy minősége miatt nem helyezhető el, amely lehet
ka) Lomtalanítás alá tartozó alkalmi háztartási szilárd hulladék: nagyobb méretű darabos
hulladék, amelyet a Képviselőtestület évi egyszeri lomtalanítás során elszállíttat,
kb) Esetileg szállítható alkalmi háztartási szilárd hulladék: az előző pont alá nem tartozó, eseti
megrendelés alapján ártalmatlanítás céljából elszállítandó hulladék
kc) Egyéb (nem háztartási) szilárd hulladék: az ingatlanon folytatott ipari, kereskedelmi,
szolgáltató és egyéb gazdasági tevékenység során a közintézményekben keletkező rendszeres
egyéb szilárd hulladék
l)4 Közszolgáltatás: Települési szilárd hulladékkal kapcsolatos komplex helyi közszolgáltatás:
a települési szilárd hulladék rendszeres gyűjtésére, elszállítására ártalommentes elhelyezésére
irányuló szolgáltatás.
m) Közszolgáltatási szemétdíj: a tulajdonos által a Szolgáltatónak fizetendő, a Képviselőtestület által rendeletben megállapított díj, amely tartalmazza a települési szilárd hulladék kijelölt
ártalmatlanítandó helyen történő elhelyezésének díjhányadát is
III. FEJEZET
A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos Képviselőtestületi, szolgáltatói és
tulajdonosi feladatok és kötelességek
Képviselőtestület feladatai
3. §
A Képviselőtestület feladata különösen:
a) Települési szilárd hulladékot hasznosító és ártalmatlanító, hasznosítható hulladékot komplex
helyi szolgáltatás keretében begyűjtő létesítmények helyének kijelölése, a létesítmények
megvalósítása és működtetése, a hulladék lerakása céljára igénybe vehető lerakóhelyek
megjelölése,
b) A komplex helyi közszolgáltatás körébe tartozó települési szilárd hulladék rendszeres
összegyűjtésének, elszállításának és ártalmatlanításának megszervezése.
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c) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos komplex helyi közszolgáltatás teljesítésére
szolgáltató kijelölése.
d) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos komplex helyi közszolgáltatás díjának
megállapítása.
Szolgáltató kötelességei
4. §
(1) A komplex helyi közszolgáltatás körébe tartozó települési szilárd hulladékot a Szolgáltató
kizárólag a kijelölt ártalmatlanítóhelyen helyezheti el.
(2) A szolgáltató feladatai és kötelességei a köztisztasági közszolgáltatás végrehajtásakor:
a) a rendelet hatálya alá tartozó hulladékot köteles rendszeresen elszállítani Pétervására város
hulladéklerakó telepére
b) a szolgáltató köteles a szabványosított gyűjtőtartály kiürítését kíméletesen az elvárható
gondossággal elvégezni.
c) a gyűjtőtartályban okozott károkat a szolgáltató köteles térítésmentesen kijavítani
amennyiben a meghibásodás a szolgáltató szabályellenes munkavégzésének következménye.
Ebben az esetben a szolgáltatónak a karbantartási munka, valamint a javítás időtartamára
edényzetet kell biztosítania.
Szolgáltató feladatai a gyűjtéssel és szállítással kapcsolatban
5. §
(1) Háztartási hulladék elszállítását végző jármű személyzete csak az adott területen
rendszeresített szabványos tartályban elhelyezett hulladékot köteles elszállítani.
(2) A hulladékgyűjtő tartályba tilos az alábbiak elhelyezése: veszélyes hulladék, állati tetem,
trágya, jég, hó, sár, fertőző vagy robbanásveszélyes anyag, tűzveszélyes hulladék, olyan
hulladék, amely veszélyezteti a szállítással foglalkozó dolgozók testi épségét, vagy begyűjtése
során a gépkocsi műszaki berendezésében rongálódást idézhet elő.
(3) Ha a szolgáltató dolgozói azt észlelik, hogy a tartályban a (2) bekezdésben megjelölt
anyagot, tárgyat helyeztek el a kiürítést jogosultak megtagadni. Az ürítés megtagadásáról a
tulajdonost az ok feltűntetésével kötelesek tájékoztatni.
(4) A komplex helyi közszolgáltatás körébe tartozó hulladék elszállításának megtagadása: A
Szolgáltató a közszolgáltatás keretében megtagadhatja a hulladék elszállítását, ha:
a) az nem rendszeresített gyűjtőtartályban kerül átadásra,
b) a gyűjtőtartály az alkalmazott gépi ürítési módszerrel – az ingatlan tulajdonosának felróható
okból – nem üríthető,
c) a gyűjtőtartályban elhelyezett hulladék az ürítés, illetve a szállítás során a szállítást végző
személyek életében, testi épségében, egészségében, továbbá a járműben vagy berendezésében
kárt okozhat hasznosítás, illetve ártalmatlanítás során veszélyezteti a környezetet,
d) a gyűjtőtartályban érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy a gyűjtőtartály mérgező,
robbanó, folyékony, veszélyes vagy olyan anyagot tartalmaz, amely a települési szilárd
hulladékkal együtt nem gyűjthető, nem szállítható, illetve nem ártalmatlanítható, nem minősül
jelen rendelet szabályai szerinti települési szilárd hulladéknak.
(5) Az (4) bekezdésben említett esetekben a Szolgáltató a tulajdonost írásban haladéktalanul
értesíti a hulladék elszállítása megtagadásának tényéről és okáról. A tulajdonos a megtagadási
okokat maga köteles megszüntetni, vagy megszűntetéséről gondoskodni. Ha e kötelességének a
tulajdonos a szállítás meghatározott újabb időpontjáig nem tesz eleget, a Szolgáltató a
tulajdonos költségére és felelősségére a hulladék elszállításának megtagadására okot adó
körülményt megszűnteti, vagy mással megszüntetteti. Az ezzel kapcsolatban felmerült
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tényleges költségeket a Szolgáltató – külön tételként feltűntetve – a soron következő számlában
érvényesíti.
A tulajdonos kötelességei
6. §
(1) A tulajdonos alapvető kötelessége, hogy:
a) a települési szilárd hulladék keletkezését a lehető legalacsonyabb szinten tartsa,
b) a települési szilárd hulladékot az elszállításra való átvételéig gyűjtse, illetve tárolja,
c) e rendeletben meghatározott módon és helyen ingatlanán keletkező települési szilárd
hulladék gyűjtéséről, elszállításáról, ártalommentes elhelyezéséről gondoskodjon. A
rendeletben meghatározott települési szilárd hulladékkal kapcsolatos komplex helyi
közszolgáltatását veheti igénybe,
d) a települési szilárd hulladékot úgy kezelje, hogy az mások életét, testi épségét, egészségét és
jó közérzetét ne veszélyeztesse, természetes és épített környezetét az elkerülhetetlen mértéken
felül ne szennyezze, a növény- és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne
zavarja,
e) a közszolgáltatásba újonnan bekapcsolódó tulajdonosként a Szolgáltatónak bejelentse, hogy a
települési szilárd hulladékkal kapcsolatos komplex közszolgáltatás kötelező igénybevételére
kötelezetté vált, megjelölve rendszeres háztartási szilárd hulladék esetén az ingatlanon lakók
létszámát, a rendelet hatálya alá tartozó egyéb (nem háztartási) szilárd hulladék esetén a
rendszeresen keletkező hulladék mennyiségét.
(2) Nem köteles a tulajdonos a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatást
igénybe venni azokon az ingatlanokon, amelyeken hulladék nem keletkezik, és nem gyülemlik
fel, mert az ingatlant életvitelszerűen, állandó jelleggel nem lakják.
A Szolgáltató által nyújtott komplex helyi közszolgáltatás kötelező igénybevétele
7. §
(1) A tulajdonos köteles a Szolgáltató által nyújtott komplex helyi közszolgáltatást igénybe
venni.
(2) A Szolgáltató és a tulajdonos közötti jogviszonyt a háztartási szilárd hulladék esetén a
közszolgáltatás igénybevételének ténye hozza létre.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott jogviszony kezdő időpontja az a nap, amelyen a
Szolgáltató a komplex helyi közszolgáltatás teljesítésének megkezdéséről és lényeges
feltételeiről a tulajdonost írásban értesítette, illetve felhívás közzététele útján tájékoztatta.
(4) A tulajdonos köteles a Szolgáltatónak bejelenteni az ingatlanán rendszeresen keletkező, a
jelen rendelet 2. § j) pontja szerinti szilárd hulladék keletkezésének tényét.
(5) A komplex helyi közszolgáltatás lényeges feltételeiben bekövetkezett változásokról a
Szolgáltató a tulajdonost – a változás bekövetkezte előtt – írásban értesíteni köteles. Ha a
háztartási szilárd hulladékkal kapcsolatos komplex helyi közszolgáltatás lényeges feltételeiben
előre nem látható rendkívüli okból következik be a változás, a Szolgáltató értesítési
kötelezettségének egyéb alkalmas módon is eleget tehet.
A hulladék gyűjtésére és elszállítására való átadására szolgáló tartályok használatával,
kezelésével és elhelyezésével kapcsolatos kötelezettségek
8. §
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(1) A tulajdonosnak a gyűjtőtartályt ingatlanon belül és – ha erre lehetőség van – védett helyen
kell tárolni.
(2) A tulajdonos kötelessége a rendszeres háztartási szilárd hulladék, illetve rendszeres egyéb
szilárd hulladék gyűjtésére és elszállítására való átadására szolgáló gyűjtőtartály szükség
szerinti tisztán tartása, fertőtlenítése és rendeltetésszerű használata.
(3) Ha a gyűjtőtartályban olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényben
összetömörödött vagy befagyott, illetve a tartályban lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy
emiatt a tartályt az előírt módon kiüríteni nem lehet, a tulajdonos köteles a tartályt üríthetővé,
illetve használhatóvá tenni, továbbá az okozott károkat megtéríteni.
(4) A tulajdonos köteles a gyűjtőtartályt a hulladék elszállítása céljából a Szolgáltató által
megjelölt időben, közterületen, a gyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és az ürítésre
alkalmas helyen elhelyezni.
(5) A hulladék elszállítása céljából kihelyezett tartály fedelének – a közterület szennyezésének
elkerülése érdekében – lecsukott állapotban kell lenni. A kihelyezett tartály nem akadályozhatja
a jármű- és gyalogos forgalmat és elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás
veszélyének előidézésével vagy mások jó közérzetének, illetve a településképnek az
indokolatlan megzavarásával.
A szolgáltató kiválasztásának szabályai, a szerződés megkötése
9. §
(1) A komplex helyi közszolgáltatás körébe tartozó települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
tevékenység ellátására a szolgáltató kiválasztása nyilvánosan meghirdetett pályáztatással
történik.
(2) A Képviselőtestület szolgáltatóvá egy intézményt vagy szakvállalkozást jelöl ki.
(3) A pályázati kiírásban rögzíteni kell, hogy a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
komplex helyi közszolgáltatás elvégzésére az az intézmény vagy szakvállalkozás jogosult, aki a
jogszabályokban foglalt szakmai és egyéb követelménynek megfelel.
a) a tulajdonában, kezelésében vagy bérleményében lévő, az Erdőkövesd közigazgatási
területén fekvő hatóságilag engedélyezett olyan székhellyel, telephellyel rendelkezik, amely
alkalmas a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos komplex helyi közszolgáltatás végzéséhez
szükséges gépek, gépi berendezések és eszközök tárolására, fertőtlenítésére és karbantartására,
b) a települési szilárd hulladék szállításához a jogszabályi előírásoknak megfelelő zárt
rendszerű szóródásmentes és takart szállítást lehetővé tevő járművekkel és gépekkel,
c) rendelkezik a komplex helyi közszolgáltatás megszervezéséhez és teljesítéséhez a
jogszabályok előírásainak megfelelően képzett és megfelelő létszámú szakemberállománnyal,
d) rendelkezik a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges ügyeleti és ügyfélszolgálati feladatokat
ellátó szervezettel, illetve személyzettel,
e) a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges nyilvántartási rendszerrel,
f) olyan referenciával, amely bizonyítja, hogy a komplex helyi közszolgáltatás
követelményeinek az egész szolgáltatási időszakban képes eleget tenni.
(4) Több pályázó együttes pályázata esetén az együttesen pályázó feleknek a pályázatban a
Képviselőtestülethez5 címzett külön nyilatkozatot kell csatolniuk, mely tartalmazza:
a) a felek feltétlen és egyetemleges kötelezettségvállalását a pályázati kiírásban foglaltak
teljesítésére,
b) a pályázat elnyerése esetére a Képviselőtestülettel6 kötendő szerződésben foglalt
kötelezettségek egyetemleges teljesítésének kötelezettségét, és
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c) a pályázatnyertesség esetére meg kell határozni azt az intézményt, illetve szakvállalkozást,
amely szerv szolgáltatóként megjelölésre kerül, és képviseletükben a közszolgáltatási
szerződést aláírja.
(5) Több pályázó együttes pályázata esetén a pályázatban csatolni kell a pályázó felek között
létrejött cégszerű aláírással ellátott szerződés eredeti példányát, amely legalább az alábbiakat
tartalmazza
a) az együttes pályázókat képviselő szerv (személy) – mint a pályázatnyertesség esetén
megnevezett szolgáltató – kijelölését, a közszolgáltatási szerződés aláírására vonatkozó
meghatalmazást,
b) a szerződés célját,
c) egyetemeleges kötelezettségvállalást a közszolgáltatás teljes körű és osztatlan szolgáltatási
kötelezettségének ellátására és felelősségére, annak garanciáit,
d) a felek egymás közötti kapcsolatának részletes szabályait, kiemelten a közszolgáltatás
ellátásának rendjét és módját, a tulajdonost terhelő díjfizetéssel kapcsolatos elszámolás módját,
a folyamatos közszolgáltatás megfelelő garanciáit, a felek közötti szerződés módosítása esetén
tájékoztatási kötelezettséget az önkormányzat felé.
(6) Több pályázó együttes pályázata esetén a pályázati kiírásban megkövetelt pénzügyi és
szakmai alkalmasság igazolását a pályázók mindegyikének kell teljesítenie, illetve nyilatkoznia
azok meglétére. A Képviselőtestület az együttessen pályázók pályázatát mindezekre tekintettel,
összességében értékeli.
(7) A pályázati felhívás közzétételének a napja és a pályázat benyújtásának határnapja között
legalább 30 napnak kell eltelnie. A szolgáltató kiválasztásáról a Képviselőtestület a benyújtásra
megjelölt határnapot követő 60 napon belül dönt.
(8) A pályázat elbírálása során – a szolgáltatás biztonsága érdekében – a Képviselőtestület
figyelembe veszi a pályázó jegyzett tőkéjének mértékét, illetve egyéni vállalkozó esetén a
pályázó vagyoni helyzetét, együttesen pályázók esetén a tagok jegyzett tőkéjének nagyságát,
illetve vagyoni helyzetét.
(9) A pályázat nyertese a jogszabályokban, valamint a pályázati kiírásban meghatározott
feltételeknek legjobban megfelelő, összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő pályázó. A
Képviselőtestület a pályázat nyertesének egy szolgáltatót – több pályázó együttes pályázata
esetén a pályázatban pályázatnyertesség esetére megnevezett, a képviselet jogával felruházott
intézményt vagy szakvállalkozást – jelöl ki.
(10) A szerződés az aláírás napján jön létre, és – ha a rendelet eltérően nem rendelkezik – az
aláírást követő év első napjától számított 10. év utolsó napján szűnik meg. A szerződésben a
szolgáltató kötelességeként kell meghatározni az e rendeletben és a pályázati kiírásban
megjelölt feltételeket, továbbá a benyújtott pályázatban szereplő vállalásokat.
(11) A szerződésben rögzíteni kell továbbá különösen a komplex helyi közszolgáltatás körében:
a) a települési szilárd hulladék gyűjtésének gyakoriságát területenként,
b) a települési szilárd hulladékok gyűjtésének módját, valamint a hasznosítható hulladékok
körét és gyűjtésének, illetve hasznosításának módját,
c) a közszolgáltatás igazolási és ellenőrzési módját,
d) a kijelölt ártalmatlanítóhely megnevezését,
e) a közszolgáltatás finanszírozásának módját és feltételeit,
f) a közszolgáltatás díjára vonatkozó rendelkezéseket,
g) a szolgáltatónak a lakosság és a tulajdonosok irányában fennálló tájékoztatási kötelezettségét
és teljesítésének módját,
h) a szerződés módosításának lehetséges okait és eljárási rendjét.
(12) A szerződést mindkét fél hat hónapos felmondási idővel írásban kártérítési kötelezettség
nélkül (rendes felmondás) felmondhatja. A felmondási idő alatt a szolgáltatást változatlan
feltételekkel kell teljesíteni. Súlyos szerződésszegés esetén azonnali hatályú felmondásnak is
helye van.
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(13) A szerződés lejártát megelőzően legalább hat hónappal, vagy a felmondás kézhezvételét
követő három hónapon belül a Képviselőtestület újabb pályázatot ír ki a komplex helyi
közszolgáltatás ellátására.
(14) A Képviselőtestület a szolgáltatóval kötött szerződés végrehajtásának tapasztalatait évente
értékeli.
(15) A rendeletnek a szolgáltatóval kötendő szerződés tartalmi elemeire vonatkozó
rendelkezései külön szerződési kikötés hiányában is, illetve akkor is a szerződés részévé válnak,
ha a felek eltérően rendelkeznek.
A település szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás díja
10. §
(1) A komplex helyi közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlan tulajdonosa a Szolgáltató
részére közvetlenül vagy az általa megbízott díjbeszedő útján közszolgáltatási szemétdíjat
köteles fizetni, amely magában foglalja a rendelet 2. § j) pontja szerinti hulladék elszállításának
díját is. A közszolgáltatási szemétdíj alapját jelentő egyszeri ürítési díjakat a rendelet 1. sz.
melléklete állapítja meg. A Képviselőtestület az erdőkövesdi lakóhellyel rendelkező
magánszemélyeket terhelő szemétdíjat 2004. évben is átvállalja.7
(2) Az ingatlan tulajdonosának változása esetén a közszolgáltatás díját a tulajdonváltozás
bejelentése hónapjának utolsó napjáig a régi, azután pedig az új tulajdonos köteles fizetni
(3) A közszolgáltatás díját a Szolgáltató vagy az általa megbízott díjbeszedő által összeállított
számla kézhezvételét követően, de legkésőbb a kézhezvételét követő nyolc napon belül kell
kiegyenlíteni. Késedelmes kiegyenlítés esetén a megfizetni elmulasztott összeg után a számla
benyújtója a Ptk. által meghatározott mértékű késedelmi kamatot számít fel. A számla átadása
történhet megbízott útján személyesen, vagy postai úton.
(4) A tulajdonost a Szolgáltató vagy megbízottja írásban szólítja fel az elmaradt díj, illetve
kamat megfizetésére. Az írásbeli felszólítás eredménytelensége esetén a díjhátralék keletkezését
követő 90. napot követően a Szolgáltató – a felszólítás megtörténtének igazolása mellett – a
díjhátralékot a települési önkormányzattól igényelheti. [Hgt. 26. § (3) bek.]8
(5)9 A szabályosan benyújtott igénylés alapján települési önkormányzat jegyzője a külön
jogszabályban ( az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény) meghatározottak szerint
haladéktalanul intézkedik a díjhátralék és a felmerült költségek behajtása érdekében. Ha a
köztartozás behajthatatlan, a települési önkormányzat – a feladathoz kötött állami támogatás
terhére – a behajthatatlanság tényének megállapítását követő 8 napon belül megtéríti a
díjhátralékot a Szolgáltató részére. [Hgt. 26. § (4) bek.]
(6)10 A szolgáltató köteles az (5) bekezdésben foglalt adók módjára történő behajtással
kapcsolatban a jegyzőhöz címzett megkeresésben megjelölni a következőket:
a) a behajtást kérő és a fizetésre kötelezett azonosításához szükséges adatokat,
b) a tartozás jogcímét,
c) a fizetési kötelezettség felhívását tanúsító igazolást,
d) teljesítési határidőt,
e) a tartozás összegét és esetleges járulékait,
f) annak a jogszabálynak a pontos megjelölését, amely az adók módjára való behajtást lehetővé
teszi.
(7) A kötelező közszolgáltatás díját tartalmazó számla, szolgáltatással összefüggő adataival
kapcsolatban a tulajdonos a Szolgáltatónál, a számlázással kapcsolatban pedig a díj
beszedőjénél (a Szolgáltató megbízottjánál) kifogást emelhet. A kifogásnak a számla
A mondatot módosította az 5/2004. (III. 30.) rendelet. Hatályos: 2004. március 31-től.
Módosította az 5/2004. (III. 30.) rendelet. Hatályos: 2004. március 31-től.
9
Módosította az 5/2004. (III. 30.) rendelet. Hatályos: 2004. március 31-től.
10
Módosította az 5/2004. (III. 30.) rendelet. Hatályos: 2004. március 31-től.
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kiegyenlítésével kapcsolatos kötelezettség teljesítésére halasztó hatálya nincs. Az írásban tett
kifogásra a Szolgáltató vagy megbízottja – egyet nem értés esetén is – 30 napon belül írásban
válaszolni köteles. Ha a túlszámlázást megállapító kifogásnak a Szolgáltató vagy megbízottja
helyt ad, a többletösszeget és időarányos kamatait visszafizeti vagy a tulajdonos kérésére az
esedékes díjfizetési kötelezettségbe betudja.
(8) Ha a Szolgáltatónak, illetve az általa megbízott díjbeszedőnek felróható okból a komplex
helyi közszolgáltatás díját tartalmazó számla bemutatására a havi díjfizetési időszaknál
ritkábban kerül sor, a Szolgáltató illetve megbízott díjbeszedője az elmaradt díjat annyi egyenlő
részletben számlázza, ahányszor a számla bemutatását elmulasztotta.
(9) A tulajdonosnak nem kell közszolgáltatási díjat fizetni azokra a hónapokra, amelyek során a
közszolgáltatási igénybevételére vonatkozó kötelezettsége a rendelet 12. §-a alapján szünetelt.
(10) Nem tagadható meg a közszolgáltatás díjának megfizetése, ha a Szolgáltató az akadály
elhárulását követően a legközelebbi gyűjtési napon pótolta mulasztását.
Helyi közszolgáltatás kötelező igénybevételének szüneteltetése
11. §
(1) Szüneteltethető a komplex helyi közszolgáltatás kötelező igénybevétele azokon az
ingatlanokon, amelyeken legalább 30 napig senki sem tartózkodik, s emiatt azokon hulladék
nem keletkezik.
(2) A közszolgáltatás igénybevételének szünetelésére vonatkozó igényét a tulajdonos a
szünetelés kívánt kezdő időpontja előtt, azt legalább 30 nappal megelőzően írásban köteles
bejelenteni a Szolgáltatónak.
(3) Ha változás következik be, a tulajdonos a Szolgáltatónak haladéktalanul írásban köteles azt
bejelenteni.
(4) Amennyiben a szüneteltetés ideje alatt a komplex helyi közszolgáltatás körébe tartozó
hulladék kerül kihelyezésre, úgy – a tulajdonos egyidejű értesítése mellett – a Szolgáltató a
hulladékot köteles elszállítani, a hulladék mennyiségének megfelelő díj felszámítása mellett.

IV. Fejezet
Szabálysértések
12. §
A külön jogszabályban meghatározott köztisztasági szabálysértésen túl szabálysértést követ el
és 30.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki
a) a kötelező komplex helyi közszolgáltatás alá tartozó települési szilárd hulladékkal
kapcsolatos közszolgáltatást nem a rendeletben meghatározott módon veszi igénybe (7. § (1)
bekezdés)
b) a kötelező komplex helyi közszolgáltatás teljesítése érdekében az e rendeletben előírt
bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget (7. § (4) bekezdés),
c) komplex helyi közszolgáltatás körébe tartozó települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
szolgáltatást jogtalanul végez (1. § (4) bekezdés),
d) települési szilárd hulladékot felhalmoz, illetve a közterületre vagy más ingatlanára az e
rendeletben megállapított feltételektől eltérően kihelyez (6. § (1), 4. § (1), 8. § (5) bekezdések),
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e) a gyűjtőtartályban folyékony, mérgező, robbanásveszélyes vagy egyéb olyan anyagot helyez
el, amely veszélyezteti az elszállítással foglalkozók vagy mások életét, testi épségét vagy
egészségét (6. § (1) bekezdés d) pontja),
f) komplex helyi közszolgáltatási körbe tartozó települési szilárd hulladék Szolgáltató által
jogszerűen megtagadott elszállítása esetén a megtagadás alapjául szolgáló okokat a hulladék
elszállításának újabb időpontjáig nem szünteti meg (5. § (4) bekezdés),
h) a kötelező közszolgáltatás szünetelése érdekében valótlan bejelentést tesz (12. § (1) bek.),
i) települési szilárd hulladékot közigazgatási határán kívülről Erdőkövesd közigazgatási
területére beszállít.
Vegyes, átmeneti és hatályba léptető rendelkezések
13. §
(1) A rendeletnek a komplex helyi közszolgáltatás kötelező igénybevételére vonatkozó előírásai
a hatálybalépéskor fennálló szerződéseket önmagukban nem teszik lejárttá, azok érvényessége
tekintetében a Polgári Törvénykönyv rendelkezései alkalmazandók.
(2) A Szolgáltató köteles az 1. sz. melléklet szerinti szerződési feltételekről és megváltozott
kötelezettségekről a tulajdonosokat a rendelet elfogadását követően sajtó útján vagy egyedi
értesítéssel tájékoztatni.
(3) Ezen rendelet – kivéve a 9. § (10) bekezdését – 2001. január 1-én lép hatályba. A 9. § (10)
bekezdése 2003. január 1-én lép hatályba.
(4) Ezen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a 6/1996 (XII. 10.) rendelet 4.
§, 5. §, 7. § b, e), f), i), j), k), m), p), r), pontjai, 8. §, 9. §, 10. §, 11. § (1) és (2) bekezdése, 12.
§, 13. §, 14. §-ok.
(5)11 A rendelet kihirdetéséről a jegyző – az SZMSZ-ben meghatározott módon – gondoskodik.
Földi Gyula
polgármester

Dr. Benkár József
jegyző
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1. sz. melléklet a 16/2000. (XII. 20.) rendelethez
A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás igénybevételének díja
2004. évben.

Értesítés
A rendszeres háztartási szilárd hulladékkal kapcsolatos komplex helyi közszolgáltatás
igénybevételének feltételeiről
A Erdőkövesd Község Önkormányzat Képviselőtestületének 16/2000. (XII. 20.) rendelete
alapján a rendszeres háztartási szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás igénybevétele
kötelező. A rendszeres szilárd háztartási hulladékkal kapcsolatos komplex helyi közszolgáltatást
a lakosság számára a Erdőkövesd Község Önkormányzat által kiírt pályázatot elnyerő
Szolgáltató a PEVIK Kft végezheti kizárólagos jogosultsággal.
A szolgáltató az alábbi feltételek szerint nyújtja a közszolgáltatást:
1.) A megjelölt szolgáltatást 2004. január 1. napjától folyamatosan végzi.
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Kiegészítette az 5/2004. (III. 30.) rendelet. Hatályos: 2004. március 31-től.
Módosította a 12/2003. (XI. 25. ) rendelet. Hatályos: 2004. január 1-től.
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2.) A tárolótartály ürítési gyakorisága: 1 alkalom/hét, ürítési napok: kedd
3.) A szolgáltatás bruttó díja: 600,- Ft / hó / ürített tároló edény
4.) A tárolóedény űrtartalma: 110 l
5.) Az önkormányzat által átvállalt szemétdíj éves mértéke 2004-ben: 965.000,- Ft
6.) Az önkormányzat által átvállalt szemételhelyezés bruttó díja 2004-ben: 28.750 Ft/hó

