DECS nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2008.(II.01.) r e n d e l e t e
a települési hulladékgazdálkodásról
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(Egységes szerkezetbe foglalt szöveg)
A rendelet célja, hogy a hulladékgazdálkodás eszközeivel védje az emberi egészséget,
óvja a természeti és az épített környezetet, minimalizálja a környezet hulladék által okozott
terhelését, és segítse a környezettudatos magatartás kialakulását, a környezet szennyeződésének elkerülését. Célja továbbá a nagyközségben keletkező szilárd és folyékony hulladék gyűjtésére, elszállítására, ártalommentes elhelyezésére olyan kötelező közszolgáltatás
megszervezése, mely alapján biztosítható az önkormányzat település köztisztasággal, közegészségüggyel, természeti környezet védelmével kapcsolatos feladatainak hatékony, biztonságos és ellenőrizhető ellátása.
Decs nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti célok megvalósítása
érdekében a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tv. (a továbbiakban: Hgtv.) 23. § ában kapott felhatalmazás alapján - figyelemmel a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. tv. 16. § -ának (1) bekezdésére - a következő rendeletet alkotja:
I. fejezet
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A rendelet hatálya
1. §
(1) A rendelet területi hatálya Decs nagyközség közigazgatási területére terjed ki.
(2) A rendelet személyi hatálya;
a) a nagyközség közigazgatási területén lakással rendelkező magánszemélyekre, valamint
b) mindazokra az ingatlantulajdonosnak minősülő gazdálkodó szervezetekre, jogi
személyekre, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, amelyek a
Hgtv. 21. §-ának (2) bekezdése alapján maguk nem gondoskodnak a települési
hulladéknak nem minősülő hulladékuk jogszabályi előírásoknak megfelelő kezeléséről.
(3) Nem terjed ki a rendelet tárgyi hatálya a veszélyes hulladékokra.
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a rendeletet Decs nagyközség Képviselő-testülete a 2008. január 29-i ülésén fogadta el

Alapfogalmak
2. §
E rendelet alkalmazásában:
a)
begyűjtés: a hulladéknak a hulladék birtokosaitól történő átvétele a hulladék
birtokosa vagy a begyűjtő telephelyén, annak elszállítása és a további kezelés érdekében
történő összegyűjtés, válogatás a begyűjtő telephelyén;
b)
bekötés: szennyvíz bekötővezeték megépítésével és üzembe helyezésével az
ingatlan bekapcsolása a szolgáltatásba;
c)

e-hulladék: elektronikai hulladék;

d)
gyűjtőeszköz: a települési szilárd hulladék elhelyezésére szolgáló tároló edény
(kuka), illetve konténer;
e)
használó: az ingatlan tulajdonosa, továbbá az ingatlan tulajdonosával történő
megállapodás alapján az ingatlan kezelője, bérlője, használója, haszonélvezője;
f)ipari szennyvíz: minden olyan szennyvíz, amelyet valamely ipari vagy kereskedelmi
tevékenység folytatására szolgáló helyiségből bocsátanak ki, és ami nem háztartási szennyvíz, csapadékvíz és nem veszélyes hulladék;
g) kommunális hulladék: a lakásokban, valamint a lakás, üdülés, pihenés céljára
használt egyéb helyiségekben, valamint a lakók közös használatára szolgáló helyiségekben
és területeken keletkezett szilárd hulladék, a rongy, a söpredék, hamu, korom, ablaküveg,
papír, konyhai hulladék (ideértve a műanyag konzervdobozt, üveget, valamint a lakásban
folytatott kisipari tevékenység gyakorlásából keletkezett hulladék, ha a naponta keletkező
mennyisége nem haladja meg a meghatározott szokásosnak minősülő mennyiséget), továbbá az üzemekben, irodákban, üzletekben, műhelyekben, intézményekben, és a mindezekhez tartozó területeken keletkező szilárd hulladék, tekintet nélkül arra, hogy a kereskedelmi,
ipari, vagy más tevékenység gyakorlásaképpen keletkezett-e;
h)
közműpótló: közcsatorna hiányában létesített, az ártalommentes szennyvízelhelyezésre szolgáló létesítmény, mely kizárólag zárt tároló lehet;
i) közterület: az ingatlan-nyilvántartásban közterületként nyilvántartott belterületi földrészlet (közút, járda, tér, közpark, sétány), továbbá az építmények közhasználatra átadott
része (épületárkád alatti járda, alul- és felüljáró);
j) közület: a gazdasági társaságok jogi személyiségükre való tekintet nélkül, a szövetkezet, a közös vállalat, valamint az egyéni vállalkozó;
k)
települési folyékony hulladék: a nagyközség közigazgatási területén, a közcsatornába be nem kötött, épületek és telkek szennyvíztároló létesítményeinek és egyéb,
helyi közműpótló berendezéseinek ürítéséből, a nem közüzemi vízelvezető rendszerek tisztításából, továbbá a gazdasági, de nem termelő tevékenységből származó szennyvíz és
szennyvíziszap, mely tartalmazhat kórokozó vagy fakultatív baktériumokat, de nem minősül
veszélyes hulladéknak;
l) veszélyes hulladék: a Hgtv. 2. számú mellékletében felsorolt tulajdonságok közül
eggyel vagy többel rendelkező, illetve ilyen anyagokat vagy összetevőket tartalmazó, eredete, összetétele, koncentrációja miatt az egészségre, a környezetre kockázatot jelentő hulladék.

II. fejezet
A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉK KEZELÉSE
3. §
(1) Decs nagyközség Önkormányzata közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás körében, a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített
gyűjtőedényben, a közterületen vagy az ingatlanon összegyűjtött és a közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési szilárd hulladék elhelyezés céljára történő rendszeres gyűjtésére, elszállítására és ártalmatlanítására jogosult hulladékkezelő az ALISCA TERRA Regionális Hulladékgazdálkodási Kft. útján, a Regionális Kommunális Szolgáltató Kht., amely kötelező közszolgáltatónak minősül a felek közt létrejött helyi közszolgáltatási szerződés alapján.
A közszolgáltató végzi az önkormányzat területén keletkező települési szilárd hulladékainak gyűjtését és elszállítását és gondoskodik a települési szilárd hulladék – környezetvédelmi hatóság által engedélyezett összetételű és mennyiségű – elhelyezéséről és ártalmatlanításáról.
(2) Decs nagyközség Önkormányzata a Dél-Balaton és Sióvölgy Nagytérség regionális
szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer megvalósítására létrehozott Önkormányzati Konzorcium tagjai által meghatározott sióvölgyi ellátási területhez és az e területre szervezett regionális hulladékkezelési közszolgáltatási rendszerhez tartozik.
(3) Az önkormányzat és a közszolgáltatók a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenység ellátásáról részletes közszolgáltatási szerződésben állapodnak meg, amely tartalmazza a tevékenység ellátásának határnapjait és időtartamát is.
4. §
(1) Települési szilárd hulladékot csak az erre a célra kijelölt és legálisan működtetett
hulladéklerakó telepen, Szekszárd, Keselyűsi úti és a Cikói hulladéklerakóiban, a vonatkozó
üzemeltetési szabályok és előírások szigorú betartásával szabad elhelyezni.
(2) 2
5. §
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A (2) bekezdést hatályon kívül helyezte a 16/2011. (VI.10.) önk. rendelet 1.§-a. Hatályos: 2011. július
1-jétől

(1)
A 2. § k) pontjába nem tartozó egyéb hulladékot (pl. veszélyes hulladék, állati
hulla, trágya, mérgező vagy fertőző anyag stb.) a nagyközség közigazgatási területén elhelyezni csak az arra kijelölt helyen, állati hullát a Cserenci út melletti dögtérben lévő konténerekbe, az „e-hulladékot” pedig az évente szervezett begyűjtési akció keretében lehet. Minden
más helyen t i l o s .
(2) Ha a hulladék egészségre ártalmas vagy mérgező, illetve környezetre veszélyes
anyagokat tartalmaz, azt az ÁNTSZ Dél-Dunántúli Regionális Intézete, Szekszárdi, Bonyhádi, Paksi Kistérségi Intézete (7100 Szekszárd, dr. Szentgáli Gy. U. 2.) rendelkezései szerint
kell ártalmatlanná tenni, vagy megsemmisíteni.
6. §
(1) Az önkormányzat köteles gondoskodni arról, hogy a település forgalmasabb útvonalai, terei mentén a piacok, vásárok, üzletek, intézmények, szórakozóhelyek környékén a
községképbe illő hulladékgyűjtő edények (a továbbiakban: gyűjtőedények) legyenek elhelyezve.
(2) A gyűjtőedények legalább hetenkénti ürítéséről, karbantartásáról, környékük tisztántartásáról a Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: hivatal) gondoskodik.
(3) A gyűjtőedények kiborítása, megrongálása, szándékos beszennyezése t i l o s !
A kommunális hulladékszállítás
7. §
(1) A képviselő-testület a nagyközség közigazgatási területén szervezett módon biztosítja a kommunális hulladék intézményes begyűjtését és elszállítását.
(2) A képviselő-testület, az általa szervezett és e rendeletben meghatározott hulladékkezelési közszolgáltatás (a továbbiakban: közszolgáltatás) igénybevételét - a Hgtv. 21. §
ának (2) bekezdése kivételével - az intézményes szemétszállításba bevont területen lévő
beépített ingatlan használója - ezen belül minden önálló háztartás -, valamint - a 14. §-ának
(3) bekezdés kivételével - a közület részére kötelezővé teszi.
(3)3 A rendszeres hulladékszállításba bevont területen a használó köteles a közszolgáltatóval a települési szilárd hulladék elszállítására közszolgáltatási szerződést kötni.
(4) A közszolgáltatási szerződés tartalmi elemei:
- a szerződő felek megnevezése és azonosító adatai:
a használó neve, lakcíme, születési helye és ideje, anyja neve, a
közület adószáma, számlavezető pénzintézete,
- a közszolgáltatás igénybevételének kezdő napja,
- a teljesítés helye pontos cím szerint,
- a tárolóedény űrtartalma, darabszáma,
- a tárolóedény használati módja,
- a közszolgáltatás díjának megfizetése,
A (3)-(4) bekezdést beiktatta, a (3) bekezdés számozását (5) bekezdésre módosította a 20/2008. (X.01.)
rendelet 1. §-a. Hatályos: 2008. október 15-től.
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- a közszolgáltatás mértékét esetlegesen meghaladó többletszolgáltatás és annak díja,
- a szerződés felmondásának feltétele,
- az irányadó jogszabályok meghatározása,
a polgári peres eljárás esetén a kizárólagos illetékességgel eljáró hatóság megnevezése.
(5) A hulladékszállítás igénybevételére kötelezett használó a szolgáltatásból nem vonhatja ki magát arra hivatkozva, hogy azt a hulladék hiányában nem, vagy csak részben veszi
igénybe.
7/A. §4
(1) Szüneteltethető az egyedi tárolóedényre vonatkozó közszolgáltatási jogviszony:
a.) azon ingatlanok esetében, amelyeken legalább harminc nap időtartamban senki sem tartózkodik és emiatt az ingatlanon hulladék nem keletkezik,
b.) a közület a tevékenységét ténylegesen nem folytatja.
(2) A szüneteltetésre vonatkozó igényt a használó írásban köteles bejelenteni a közszolgáltatónak a szünetelés kezdő időpontja előtt legalább nyolc nappal.
(3) a közszolgáltatási jogviszony szünetelésének legrövidebb időtartama egy hónap,
leghosszabb időtartama 6 hónap lehet. A szünetelés csak a hó első napjával kezdődhet és
csak teljes hónapra vehető igénybe.
(4) Ha a szünetelés )1) bekezdés szerinti feltételeiben változás következik be a
használó azt írásban köteles bejelenteni a közszolgáltatónak. A bejelentés valódiságát a
közszolgáltató ellenőrizheti.
(5) Amennyiben a szünetelés ideje alatt hulladékot helyeznek ki, annak elszállítását a
közszolgáltató megtagadhatja.
8. §
(1) A közszolgáltató a szemetet, és a szelektív hulladékot hetente egy alkalommal
szállítja el, az ingatlanok elé kihelyezett, illetve a kijelölt helyekről, gyűjtőeszközökből. Ennek
időpontját évente előre közli a lakossággal, az általa összeállított ütemterv alapján.
(2) Az önkormányzat évente két vagy több alkalommal lomtalanítást szervez előre
meghirdetett időpontban, amikor is díjmentesen elszállíttatja a lakosság által kihelyezett
hasznos hulladékot (fém, papír), továbbá a házi-kerti hulladékot, összevágott falombot és
egyéb nyesedéket.
9. §
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A 7/A §-t beiktatta a 20/2008. (X.01.) rendelet 2. §-a. Hatályos: 2008. október 15-től.

(1) A nagyközség lakossága az intézményes szemétszállításon túlmenően - térítésmentesen - szelektív hulladékgyűjtést is igénybe vehet, A szelektív hulladékgyűjtésre alkalmas speciális konténerek az alábbi helyeken – szigeteken - kerülnek elhelyezésre:
-

Haladás utcai általános iskola,
Szőlőhegyi utcai ABC üzlet,
Faluház és
Béke-utca

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott konténerrészekbe kizárólag csak a háztartásban keletkező hulladékot szabad elhelyezni, annak jellege szerint: üveget, műanyagot és
papírt. A konténerrészekbe egyéb hulladékot elhelyezni t i l o s .
A használó kötelességei
10. §5
(1)6 A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevétele heti egy alkalommal kötelező. A szabványos – legalább 70 l-es - tárolóedények használatával.
(2) A legfeljebb egy vagy két személy által lakott, egymás melletti, vagy egymással
szemben elhelyezkedő lakóingatlanok – két családi ház, egy ikerház, sorház szomszédos
lakóingatlanai, tárolóedényt együttesen használó többlakásos ingatlanok bármely két lakása
– esetében a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás közösen igénybe vehető. Az ingatlan
tulajdonosoknak ezen szándékukról a közszolgáltatónak írásban kell nyilatkozniuk az úgynevezett befogadó nyilatkozatnak a közszolgáltató részére történő megküldésével.
(3) A befogadó nyilatkozatban a használóknak nyilatkozniuk kell arról, hogy a közös
hulladéktároló edényt vagy edényeket melyik ingatlanon tárolják és adják át elszállításra.
(4) A használók által megküldött befogadó nyilatkozatot a közszolgáltató felülvizsgálja
és a közszolgáltatás közös igénybevételének kedvezményéhez a közszolgáltató jóváhagyása szükséges.
(5) Az e § (2) – (4) bekezdése közületek esetében kizárólag az egymás mellett működő közületekben alkalmazható – a velük kötött egyedi szerződés alapján - amennyiben a
keletkezett hulladék mennyisége ezt lehetővé teszi.
Befogadó nyilatkozatot közület kizárólag közület részére adhat, valamint közület kizárólag közülettől fogadhat el befogadó nyilatkozatot
(6) A gyűjtőeszközt a használónak legkorábban a szállítás napját megelőző este,
legkésőbb a szállítás napján reggel 06 óráig lehet az úttest széle mellé, a zöldterületre, gépkocsibejáróra, vagy ha mindezek nincsenek, a járdára elhelyezni úgy, hogy az sem a gyalogos, sem pedig a jármű forgalmát ne akadályozza.
(7) A gyűjtőeszköz kihelyezésével szennyeződött közterület letakarításáról a használó
gondoskodik, míg a begyűjtéssel és az elszállítással szennyeződött közterület letakarításáról
a közszolgáltató gondoskodik

A 10. § (1)-(5) bekezdését a 20/2008. (X.01.) rendelet 3. § (1) bekezdése iktatta be, az eredeti (1)-(2)
bekezdés számozását (6)-(7) bekezdésre a 3. § (2) bekezdése módosította. Hatályos: 2008. október 15-től.
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A bekezdést a 3/2009.(I.30.) rendelet 1.§-a módosította. Hatályos: 2009. február 1-jétől
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11. §
(1) A gyűjtőeszköz beszerzésének költsége a használót terhelik, kivéve, ha az önkormányzat pályázat útján a beszerzést biztosítani tudja az érintettek részére.
(2) Az összetétele miatt szemétnek nem minősülő hulladékot a gyűjtőeszközökbe rakni
tilos.
12. §

(1) A hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőeszközöket a közterületen elhelyezni, illetve a
hulladékot és egyéb szilárd hulladékot a konténerekbe kivinni, és azokba berakni csak úgy
szabad, hogy azok környezetét szennyezés ne érje.
(2) A gyűjtőeszközöket a használó köteles kívül és belül egyaránt rendszeresen tisztítani, évente legalább egyszer fertőtleníteni. Olyan gyűjtőedényt, amely kilyukadt, és abból
környezetét emiatt szennyezés érheti, nem szabad használni.
A közszolgáltató kötelességei
13. §
(1) A közszolgáltató köteles gondoskodni;
a.) a begyűjtéssel és az elszállítással szennyeződött közterület letakarításáról;
b) a konténereknek, kívül és belül egyaránt történő rendszeres tisztításáról, évente
legalább egyszeri fertőtlenítéséről;
(2) A közszolgáltató köteles a gyűjtőeszköz kiürítését kíméletesen, az elvárható gondossággal végezni.
A közületi hulladék kezelése
14. §
(1) A közületi szilárd hulladék gyűjtéséről, az előírásnak megfelelő kijelölt helyre történő elszállításáról, a hulladék gyűjtésére és szállítására szolgáló tartályok beszerzéséről,
javításáról, pótlásáról, elhelyezéséről, tisztán tartásáról és fertőtlenítéséről az köteles gondoskodni, akinél a szemét keletkezett.
(2) Az (1) bekezdésben megjelölt szemetet az elszállításig olyan helyen kell összegyűjteni és tárolni, ahol a környezetet nem szennyezheti, a forgalmat nem akadályozza, és közterületet nem foglal.
(3) Azok a közületek, amelyek a környezetvédelmi felügyelőség által engedélyezett települési hulladék ártalmatlanítására alkalmas - hulladékkezelési berendezéssel, létesítménnyel rendelkeznek, a 7. §-ának (2) bekezdés szerinti kötelezettség alól mentesülnek, ha
a tevékenységük során képződött települési hulladékuk ártalmatlanításáról ezekben a berendezésekben, létesítményekben gondoskodnak.

(4) A közszolgáltató naprakész nyilvántartást vezet mindazon gazdálkodó szervezetekről, akik e rendeletben előírt kötelező közszolgáltatást nem kívánják igénybe venni.

A közszolgáltatási díj
15. §
(1) A 7. § -ának (1) bekezdésében meghatározott közszolgáltatás igénybevételéért a
használónak közszolgáltatási díjat (a továbbiakban: díj) kell fizetnie.
(2) 7
(3) A díj előírásáról, beszedéséről a közszolgáltató gondoskodik.
(4)8
(5) A mindenkori szemétszállítási díj 50 %-át kell fizetniük azon személyeknek, akik
olyan utcában laknak a nagyközségben, ahová a szemétszállítást végző gépjármű nem tud
bemenni.
(6) A szemétszállítási díjat tulajdonos változás esetén az adott negyedévben a régi tulajdonos, a következő negyedévtől az új tulajdonos köteles fizetni.
16. §

A hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost terhelő díjhátralék és az azzal összefüggésben megállapított késedelmi kamat, valamint a behajtás
egyéb költségei adók módjára behajtható köztartozásnak minősülnek, melynek behajtására vonatkozó eljárási rendet a Hgtv. 26. §-a szabályozza.
III. fejezet
A TELEPÜLÉSI FOLYÉKONY HULLADÉK KEZELÉSE
17. §
(1)9 Települési folyékony hulladékot kizárólag a SÁRKÖZ-VÍZ Szolgáltaltó Kft. által
üzemeltetett hulladékártalmatlanító telepen (Szekszárd, Sárvíz utca 20.) lehet elhelyezni,
ártalmatlanítani.

A Rendelet 15.§ (2) bekezdését hatályon kívül helyezte a 29/2012. (XII.27.)önk. Rendelet 1.§-a. Hatályos: 2013. január 1-jétől
8
A Rendelet 15.§ (4) bekezdését a 3/2012. (II.15.) önk. rendelet 1.§-a hatályon kívül helyzete. Hatályos:
2012. árpilis 1-jétől.
9
A Rendelet 17.§ (1) bekezdését a 29/2012. (XII.27.) önk. rendelet 2.§ (1) bekezdése módosította. Hatályos: 2013.január 1-jétől.
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(2)10 Decs nagyközség közigazgatási területén a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás teljesítésére kizárólag a SÁRKÖZ-VÍZ Szolgáltató Kft. továbbá
az azzal szerződést kötő és a jogszabályi feltételekkel rendelkező alvállalkozó (a továbbiakban: Szolgáltató) jogosult.
Települési folyékony hulladék elhelyezésével kapcsolatos lakossági
kötelezettségek
18. §
(1) Új épületet, építményt elhelyezni, ha annak telke előtt közműves szennyvízelvezető
(közcsatorna) van, akkor csak a közcsatornára való rákötéssel lehet.
(2) Közcsatorna hiányában, a háztartásban keletkező folyékony hulladék a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996.(V.22.) Korm. számú rendelet 24. § -a
(1) bekezdésének b.) pontjában és (2) bekezdésében foglaltak szerint elszikkasztható. Szikkasztani csak szakszerűen megtervezett és elkészített közműpótlóval lehet, amennyiben azt
a beépítettség lehetővé teszi, és megfelel az építésügyi, a környezetvédelmi, a közegészségügyi és a vízügyi szempontoknak.
(3) Amennyiben a háztartásban keletkező települési folyékony hulladék az (1) és (2)
bekezdésben foglaltak szerinti elvezetése nem lehetséges, abban az esetben hatóságilag
engedélyezett közműpótló berendezést kell alkalmazni a települési folyékony hulladék ártalmatlanítására.
(4) Az új, települési folyékony hulladékot kibocsátó, de közcsatornával el nem látott ingatlanok ivóvíz bekötését, használatbavételét csak közműpótló berendezések megléte esetén lehet engedélyezni.
(5) A közműpótló berendezés használatára vonatkozó előírást azon közcsatornába be
nem kötött ingatlanok esetében is alkalmazni kell, amelyek használatbavétele, vagy ivóvíz
bekötése e rendelet hatálybalépését megelőzően történt. A települési folyékony hulladék –
az építési hatóság engedélye alapján létesített és üzemelő - közműpótló berendezésbe történő elhelyezéséről az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni.
19. §

(1) Az ingatlan tulajdonosa az ingatlanán keletkezett települési folyékony hulladékot a
18. § -ában foglaltak figyelembevételével köteles elhelyezni.
(2) Megfelelő a települési folyékony hulladék elhelyezése, ha
a) a közműpótló berendezés a tervezett vagy kibocsátott szennyvízmennyiség legalább kétheti tárolására alkalmas, zárt rendszerű, vízzáró, ürítésre megfelelő helyen elhelyezett;
b) az ingatlanon kommunális célra elfogyasztott vízmennyiség 80 % -ának megfelelő
települési folyékony hulladék elszállítása igazoltan megtörtént.

A Rendelet 17.§ (2) bekezdését a 29/2012. (XII.27.) önk. rendelet 2.§ (2) bekezdése módosította. Hatályos: 2013.január 1-jétől.
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(3) Az ingatlan tulajdonosa az e rendeletben szabályozott közszolgáltatást köteles
igénybe venni, ha ingatlanán települési folyékony hulladék keletkezik és gyűlik össze. A tulajdonos a települési folyékony hulladék elszállítására és ártalommentes elhelyezésére irányuló igényét kizárólag csak a Szolgáltatónál nyújthatja be.
(4) A települési folyékony hulladék elszállítására és ártalommentes elhelyezésére irányuló helyi közszolgáltatással kapcsolatos szerződéses jogviszony a tulajdonos és a Szolgáltató között, a szolgáltatás igénybevételével jön létre.
A Szolgáltató jogai és kötelességei
20. §
(1) A Szolgáltató mindenkor köteles a tulajdonos bejelentésétől számított 3 munkanapon belül a szolgáltatást elvégezni.
(2) A Szolgáltatónak a tevékenysége ellátása során rendelkeznie kell a bejelentéseket
fogadó ügyfélszolgálati szervezettel, illetve a közszolgáltatás ellátásához kapcsolódó nyilvántartási rendszerrel.
21. §

(1) A Szolgáltató a 17. § -ának (2) bekezdésben rögzített szolgáltatást csak a külön jogszabályok által meghatározott műszaki és közegészségügyi követelményeknek megfelelően
végezheti.
(2) A települési folyékony hulladék összegyűjtése és elszállítása kizárólag az erre a
célra engedélyezett, zárt rendszerű, a csepegést és szaghatást lehető legjobban kizáró eszközzel történhet.
(3) A gyűjtésre és szállításra használt járműveken, eszközökön a szolgáltató nevét és
címét az alapszíntől eltérő színű, jól olvasható betűnagyságú felirattal fel kell tüntetni.
(4) Szippantott házi szennyvizet a nagyközség közigazgatási területén földre kiengedni
t i l o s, elhelyezése csak a fogadásra alkalmas szennyvíztisztító-telepen lehetséges.
A helyi közszolgáltatás díja
22. §
(1) A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlan tulajdonosa díjat köteles fizetni. A kötelező közszolgáltatás díját e rendelet 3.
számú melléklete tartalmazza. Lakossági megrendelés esetén a fizetendő díj az e rendeletben megállapított díj és a szolgáltató által a mindenkori éves költségvetési törvénynek a „Települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatása” címén igénybe vehető költségvetési támogatás különbsége.
(2) A szolgáltatási díj számításának alapja az elfogyasztott ivóvíz 1 m3 -re. A díjat az
elfogyasztott ivóvíz mennyisége után köteles a tulajdonos megfizetni.

(3) Az e rendelet által megállapított díjat a Szolgáltató számla alapján jogosult beszedni.
(4) A közszolgáltatás igénybevételéért a használót terhelő díjhátralék adók módjára
behajtható köztartozás, melynek behajtása a polgármesteri hivatal feladata.
Egyebek
23. §
(1) A képviselő-testület felkéri a nagyközség jegyzőjét, hogy a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996.(V.22.) Korm. számú rendeletben kapott hatáskörében eljárva az alábbiakra legyen - különös tekintettel - figyelemmel:
a) hasson oda, hogy a szennyvízhálózatba való rákötést a tulajdonos azonnal, de legkésőbb - a rákötést követő - 3 (három) munkanapon belül bejelentse a Szolgáltatónak,
b) amennyiben a Szolgáltató a rákötési lehetőséget biztosította és az ingatlan tulajdonosa zárt rendszerű, vízzáró kivitelű szennyvízgyűjtővel nem rendelkezik, vagy nem tudja
megfelelő módon igazolni, hogy az ingatlanán keletkezett települési folyékony hulladékot e
rendeletben rögzített módon szállíttatja el kötelezze az ingatlan tulajdonosát, hogy a házi
szennyvízvezeték közcsatorna-hálózatra 45 napon belül kössön rá,
c) gondoskodjon arról, hogy a csatlakozó házi szennyvízhálózat a települési folyékony
hulladék összetételének ellenőrzésére alkalmas aknával vagy tisztítónyílással kerüljön kialakításra,
d) tájékoztassa a tulajdonosokat, hogy a szennyvízmennyiség-mérő működtetéséről,
karbantartásáról, hitelesíttetéséről maguknak kell gondoskodniuk,
e) ha a szennyvíz bekötővezeték vagy házi szennyvízhálózat az elfolyó szennyvíz ellenőrzésére alkalmas aknával nincs ellátva, továbbá, ha a bekötővezeték az ingatlanon keletkező szennyvizek elvezetésére – a vízhasználat megnövekedése, az ingatlanok egyesítése, megosztása vagy egyéb okból – már nem alkalmas, a lehetőségek figyelembevételével
kötelezze a tulajdonost a létesítmények megfelelő átalakítására vagy megszüntetésére,
f) a szennyvízelvezető törzshálózatba, illetve a szennyvízelvezető műbe csak olyan
szennyvíz, illetve szennyezőanyag vezethető be, amely a külön jogszabályokban előírtaknak
megfelel, a szennyvízelvezető műben dolgozók egészségét nem veszélyezteti, továbbá a
szennyvízelvezető és tisztító működését nem akadályozza, a berendezéseket nem rongálja,
g) az f) pontban foglaltak megvalósítása esetén a szennyvízelvezető törzs-hálózatba
káros anyagot bebocsátó kezdeményezze a csatornabírság kivetését az arra illetékes vízügyi hatóságnál.
(2) A képviselő-testület felhívja a nagyközség jegyzőjének figyelmét, kötelezze a Szolgáltatót, hogy;
a) vezessen naprakész nyilvántartást az ivóvízhálózatba bekapcsolt, de a szennyvízhálózatba be nem kapcsolt fogyasztók vízfelhasználásáról,
b) a szennyvízelvezetési helyről a szennyvízelvezető műbe kerülő szennyvízmennyiségét méréssel, mérés hiányában pedig az adott helyen fogyasztott (számlázott) vízmennyiség
alapul vételével állapítsa meg,
c) dolgozza ki a települési folyékony-hulladékszállítás dokumentálásának rendjét a
szükséges adatok meghatározásával (pl. szippantás időpontja, helye, lerakás időpontja, helye stb.)

24. §
E rendelet 7. §-ának (1) és 17. §-ának (2) bekezdésében meghatározott közszolgáltatások elvégzéséhez - a Kft. kérésére – a közszolgáltatást igénybevevő ingatlan tulajdonosa
az alábbi adatait kötelesek megadni.
a)
b)
c)
d)

nevét,
születési helyét és idejét,
anyja nevét,
lakcímét.
IV. fejezet
VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
25. §11
26. §12
27. §

(1) A jegyző 1.500.- Ft-tól 50.000,- Ft-ig terjedő hulladékgazdálkodási bírságot szabhat ki a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló 271/2001. (XII.21.) Korm. rendelet 2. §-ának (4) bekezdésében meghatározottak együttes teljesülése esetén, ha:
a) az ingatlantulajdonos a települési hulladék gyűjtésére és átadására vonatkozó kötelezettségét megszegi, vagy
b) a hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételét mellőzve jogellenes hulladék elhelyezés történik, vagy
c) a települési hulladékot közterületen, illetve más ingatlanán hagyták, vagy
d) a kötelezett a jegyző által hozott hatósági határozat előírásait megsérti, illetve az azokban
foglalt kötelezettségének nem vagy nem megfelelően tesz eleget.
(2) Az (1) bekezdés alapján kiszabott hulladékgazdálkodási bírság közadók módjára
behajtható köztartozásnak minősül.
28. §
(1) E rendelet – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - 2008. január 01-jén lép hatályba.

11
12

A 25. §-t hatályon kívül helyezte a 11/2012. (V.03.) önk. rendelet 5. §-a. Hatályos. 2012. május 4-étől
A 26. §-t hatályon kívül helyezte a 11/2012. (V.03.) önk. rendelet 5. §-a. Hatályos: 2012. május 4-étől

(2) A rendelet 15. §-ának (4) bekezdése 2009. január 01-jén, míg a 3. számú mellékletben foglaltak 2008. február 01-jén lép hatályba.
(3) A rendelet kihirdetéséről - a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztés útján - a jegyző gondoskodik.
(4) A rendelet hatálybelépésével egyidejűleg a települési hulladékgazdálkodásról szóló
10/2004.(VI.01.), valamint az ezt módosító 19/2004.(XII.27.), a 9/2005.(X.05.), a
17/2005.(XII.27.), a 10/2006.(II.01.) és az 1/2007.(II.01.) rendeletek, valamint a 2008. évi
lakossági fizetési kötelezettségekről szóló 18/2007.(XII.28.) rendelet 3. § (2) bekezdésének
d.) pontja és 4. számú melléklete hatályát veszítik.

29. §13
E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvének való megfelelést szolgálja.
D e c s , 2008. január 29.
B i c z ó Ernő sk,
polgármester

S k o d a Ferenc sk.
jegyző

A rendelet kihirdetve!
2008. február 01.
Skoda Ferenc sk.
jegyző

Egységes szerkezetbe foglalva
Decs, 2012. december 27-én
Kondriczné dr. Varga Erzsébet
jegyző
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A 29.§-t a 24/2009. (XI.26.) rendelet 5.§-a iktatta be. Hatályos: 2009. december 1-jétől.

1. számú melléklet14
a 2/2008. (II.01.) számú rendelethez

2. számú melléklet15
a 2/2008. (II.01.) számú rendelethez

Az 1. mellékletet a 29/2012.(XII.27.) önk.rendelet 3.§ (1) bekezdése hatályon kívül helyezte. Hatályos:
2013. január 1-jétől
15
A 2.sz. mellékletet a 29/2012.(XII.27.) önk.rendelet 3.§ (2) bekezdése hatályon kívül helyezte. Hatályos: 2013. január 1-jétől
14

3. melléket a 2/2008.(II.01.) önkormányzati rendelethez16
a települési szippantott szennyvizek szállítására, kezelésére, ártalmatlanítására
fizetendő díj 2013. január 1-jétől

Lakossági megrendelés esetén :
Közületi megrendelés esetén:

1.271 Ft/m3 + ÁFA
1.490- Ft/m3 + ÁFA

Az elszállított települési folyékony hulladék mennyiségét a szippantó-gépjárműbe gyárilag beépített szintmérő (szintjelző) alapján kell meghatározni.

A Rendelet 3.mellékletét a 29/2012. (XII.27.)önk.rendelet 3.§ (2) bekezdése módosította. Hatályos:
2013. január 1-jétől.
16

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
20/2008. (X.01.) rendelete
A települési hulladékgazdálkodásról szóló 2/2008. (II.01.) rendelet módosításáról
1. §
A 2/2008. (II.01.) rendelet (a továbbiakban: Rendelet) a következő 7. §. (3) – (4) bekezdéssel egészül ki; a (3) bekezdés számozása (5) bekezdésre változik.
„7. §. (3) A rendszeres hulladékszállításba bevont területen a használó köteles a közszolgáltatóval a települési szilárd hulladék elszállítására közszolgáltatási szerződést kötni.
(4) A közszolgáltatási szerződés tartalmi elemei:
- a szerződő felek megnevezése és azonosító adatai:
a használó neve, lakcíme, születési helye és ideje, anyja neve, a
közület adószáma, számlavezető pénzintézete,
- a közszolgáltatás igénybevételének kezdő napja,
- a teljesítés helye pontos cím szerint,
- a tárolóedény űrtartalma, darabszáma,
- a tárolóedény használati módja,
- a közszolgáltatás díjának megfizetése,
- a közszolgáltatás mértékét esetlegesen meghaladó többletszolgáltatás és annak díja,
- a szerződés felmondásának feltétele,
- az irányadó jogszabályok meghatározása,
- a polgári peres eljárás esetén a kizárólagos illetékességgel eljáró hatóság
megnevezése.”
2. §
A Rendelet a következő 7/A §-sal egészül ki:
„7/A § (1) Szüneteltethető az egyedi tárolóedényre vonatkozó közszolgáltatási jogviszony:
c.) azon ingatlanok esetében, amelyeken legalább harminc nap időtartamban senki
sem tartózkodik és emiatt az ingatlanon hulladék nem keletkezik,
d.) a közület a tevékenységét ténylegesen nem folytatja.
(2) A szüneteltetésre vonatkozó igényt a használó írásban köteles bejelenteni a közszolgáltatónak a szünetelés kezdő időpontja előtt legalább nyolc nappal.
(3) a közszolgáltatási jogviszony szünetelésének legrövidebb időtartama egy hónap,
leghosszabb időtartama 6 hónap lehet. A szünetelés csak a hó első napjával kezdődhet
és csak teljes hónapra vehető igénybe.
(4) Ha a szünetelés )1) bekezdés szerinti feltételeiben változás következik be a használó azt írásban köteles bejelenteni a közszolgáltatónak. A bejelentés valódiságát a közszolgáltató ellenőrizheti.

(5) Amennyiben a szünetelés ideje alatt hulladékot helyeznek ki, annak elszállítását a
közszolgáltató megtagadhatja.”

3. §
(1) A Rendelet 10. §-a a következő (1) – (5) bekezdésekkel egészül ki:
„(1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevétele heti egy alkalommal kötelező. A szabványos – legalább 110 l-es - tárolóedények használatával.
(2) A legfeljebb egy vagy két személy által lakott, egymás melletti, vagy egymással
szemben elhelyezkedő lakóingatlanok – két családi ház, egy ikerház, sorház szomszédos
lakóingatlanai, tárolóedényt együttesen használó többlakásos ingatlanok bármely két lakása
– esetében a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás közösen igénybe vehető. Az ingatlan
tulajdonosoknak ezen szándékukról a közszolgáltatónak írásban kell nyilatkozniuk az úgynevezett befogadó nyilatkozatnak a közszolgáltató részére történő megküldésével..
(3) A befogadó nyilatkozatban a használóknak nyilatkozniuk kell arról, hogy a közös
hulladéktároló edényt vagy edényeket melyik ingatlanon tárolják és adják át elszállításra.
(4) A használók által megküldött befogadó nyilatkozatot a közszolgáltató felülvizsgálja
és a közszolgáltatás közös igénybevételének kedvezményéhez a közszolgáltató jóváhagyása szükséges.
(5) Az e § (2) – (4) bekezdése közületek esetében kizárólag az egymás mellett működő közületekben alkalmazható – a velük kötött egyedi szerződés alapján - amennyiben a
keletkezett hulladék mennyisége ezt lehetővé teszi.
Befogadó nyilatkozatot közület kizárólag közület részére adhat, valamint közület kizárólag
közülettől fogadhat el befogadó nyilatkozatot.”
(2) A Rendelet 10. § (1) –(2) bekezdésének számozása (6) –(7) bekezdésre változik.
4. §
A Rendelet 1. sz. melléklete helyébe a következő melléklet lép:
„1. sz. melléklet
A szemétszállítási díj mértéke
A 110 literes tárolóedény heti egyszeri ürítése 540,- Ft/hó + ÁFA”
5. §
A Rendelet rendelkezései 2008. október 15. napján lépnek hatályba.
Decs, 2008. szeptember 30.
B i c z ó Ernő
polgármester
A rendelet kihirdetve:
2008. október 01.

Dr. Palkó László
jegyző

Dr. Palkó László
Jegyző
Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

24/2008. (XII.19.) rendelete
A települési hulladékgazdálkodásról szóló 2/2008. (II.01.) rendelet módosításáról
3. §
A Rendelet 2. és 3.sz. melléklete helyébe e rendelet 2. és 3. sz melléklete lép.

2. §
A Rendelet 2009. január 1-jén lép hatályba

Decs, 2008. december 16.

B i c z ó Ernő
polgármester

Dr. Palkó László
jegyző

A rendelet kihirdetve:
2008. december 19-én

Dr. Palkó László
jegyző

2. számú melléklet
a 2/2008. (II.01.) számú rendelethez

A szennyvíz elvezetéséért és tisztításáért 2009. évben fizetendő díj
A nagyközség területén egységesen:
Ezen összegből:
- vízterhelési díj
- használati díj
- fejlesztési hányad

309,- Ft/m3 + ÁFA
27,- Ft
1,- Ft
10,- Ft

3. számú melléklet
a 2/2008. (II.01.) számú rendelethez

a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás
igénybevételének díja
Lakossági és közüzemi megrendelés esetén:

1.100,- Ft/m3 + ÁFA

Az elszállított települési folyékony hulladék mennyiségét a szippantó-gépjárműbe
gyárilag beépített szintmérő (szintjelző) alapján kell meghatározni.

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
3/2009. (I.30.) rendelete
A települési hulladékgazdálkodásról szóló 2/2008. (II.01.) rendelet módosításáról

Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 16. § -ában kapott jogkörében eljárva - figyelemmel az árak megállapításáról szóló módosított 1990. évi LXXXVII. tv. 7. § -ának (1) bekezdésére – a hulladékgazdálkodásról szóló 2/2008. (II.01.) rendeletét (a továbbiakban: Hgr.) az alábbiak szerint módosítja:
4. §
A Hgr. 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„10. § (1) A hulladékgazdálkodási szolgáltatás igénybevétele heti egy alkalommal kötelező, a szabványos – legalább 70 literes – tárolóedény használatával.”
2. §
A Rendelet 1. sz. melléklete helyébe e rendelet 1. sz melléklete lép.
3. §
A Rendelet 2009. február 1-jén lép hatályba

Decs, 2009. január 27.
B i c z ó Ernő
polgármester

A rendelet kihirdetve
2009. január 30-án

Dr. Palkó László
jegyző

Dr. Palkó László
Jegyző

1. számú melléklet
a 2/2008. (II.01.) számú rendelethez
A szemétszállítási díj mértéke

A 110 literes tárolóedény heti egyszeri ürítése 149,- Ft+ÁFA/ürítés (594,- Ft/hó + ÁFA)
A 70 literes tárolóedény heti egyszeri ürítése 90,- Ft+ÁFA/ürítés (360,- Ft/hó + ÁFA)

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
6/2009. (II.25.) rendelete
A települési hulladékgazdálkodásról szóló 2/2008. (II.01.) rendelet módosításáról

Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 16. § -ában kapott jogkörében eljárva - figyelemmel az árak megállapításáról szóló módosított 1990. évi LXXXVII. tv. 7. § -ának (1) bekezdésére – a hulladékgazdálkodásról szóló 2/2008. (II.01.) rendeletét (a továbbiakban: Hgr.) az alábbiak szerint módosítja:
1. §
A Rendelet 1. sz. melléklete helyébe e rendelet 1. sz melléklete lép.
2. §
A Rendelet 2009. március 1-jén lép hatályba. Hatályba lépésével egyidejűleg a települési
hulladékgazdálkodásról szóló 2/2008. (II.01.) rendeletet módosító 3/2009. (I.30.) rendelet 2.
§-a hatályát veszti.
Decs, 2009. február 24.

B i c z ó Ernő
polgármester

Dr. Palkó László
jegyző

A rendelet kihirdetve
2009. február 25-én
Dr. Palkó László
Jegyző

1. számú melléklet

a 2/2008. (II.01.) számú rendelethez
A szemétszállítási díj mértéke

A 110 literes tárolóedény heti egyszeri ürítése 149,- Ft+ÁFA/ürítés (646,- Ft/hó + ÁFA)
A 70 literes tárolóedény heti egyszeri ürítése 95,- Ft+ÁFA/ürítés (412,- Ft/hó + ÁFA)

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
15/2010. (XII.15.) rendelete
A települési hulladékgazdálkodásról szóló 2/2008. (II.01.) rendeletének módosításáról
1. §
A települési hulladékgazdálkodásról szóló 2/2008. (II.01.) rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. sz. melléklete helyébe e rendelet 1. sz melléklete lép.
2. §
A települési hulladékgazdálkodásról szóló 2/2008. (II.01.) rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. sz. melléklete helyébe e rendelet 2. sz melléklete lép.
3. §
A települési hulladékgazdálkodásról szóló 2/2008. (II.01.) rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. sz. melléklete helyébe e rendelet 3. sz melléklete lép.
4. §
A Rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba.
Decs, 2010. december 14.
B i c z ó Ernő
polgármester

Dr. Palkó László
jegyző

A rendelet kihirdetve
2010. december 15-én
Dr. Palkó László
Jegyző

1. számú melléklet

a 2/2008. (II.1.) rendelethez

A szemétszállítási díj mértéke 2011. január 1-jétől
70 l-es tárolóedény heti egyszeri ürítése
110 l-es tárolóedény heti egyszeri ürítése
240 l-es tárolóedény heti egyszeri ürítése
770 l-es tárolóedény ürítési díja
1100 l-es tárolóedény ürítési díja
ALISCA Terra emblémával jelezett műanyag zsák (70 l)

199,- Ft + ÁFA
312,- Ft + ÁFA
681,- Ft + ÁFA
2.184,- Ft + ÁFA
3.120,- Ft + ÁFA
320,- Ft + ÁFA”

2. számú melléklet
a 2/2008. (II.01.) számú rendelethez

A szennyvíz elvezetéséért és tisztításáért 2011. évben fizetendő díj
A nagyközség területén egységesen:

332,- Ft/m3 + ÁFA

Ezen összegből:
- vízterhelési díj
- használati díj
- fejlesztési hányad

27,- Ft
1,- Ft
14,- Ft

3. számú melléklet
a 2/2008.(II.01.) rendelethez
a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás
igénybevételének díja 2011. évben

Lakossági megrendelés esetén :
Közületi megrendelés esetén:

1.150.- Ft/m3 + ÁFA
1.350,- Ft/m3 + ÁFA

Az elszállított települési folyékony hulladék mennyiségét a szippantó-gépjárműbe gyárilag beépített szintmérő (szintjelző) alapján kell meghatározni.

