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Fadd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2005.(II.01.) Kt. rendelete
A köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd és folyékony
hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról
(egységes szerkezetben a módosítására megalkotott 15/2007.(VI.27.)Kt, a 24/2007.(XII.12)Kt., a
32/2007.(XII.19.)Kt, az 1/2008.(I.30.)Kt., a 18/2008.(XII.3.), 14/2009.(VII.14.), a 28/2009.(XII.10.),
19/2010.(XII.8.), 21/2011.(XII.13.) önk. rendelete, valamint a 5/2012.(III.27.) önk. rendelettel)
l)

Fadd Nagyközség Önkormányzata 1a helyi önkormányzatról szóló 1990. évi LXV.
törvény 16.§ (1) bekezdésében, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII.
törvény 23.§-ban kapott felhatalmazás alapján, 1a települési hulladékkezelési
közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló
64/2008.(III.28.)Kormányrendelet rendelkezéseire figyelemmel a települési szilárd
hulladék gyűjtésére, elszállítására és ártalmatlanítására szervezett kötelező helyi
közszolgáltatás megvalósítása érdekében a következő rendeletet alkotja:
1. §
A rendelet célja

(1) A rendelet célja, hogy Fadd közigazgatási területének tisztaságát a települési
szilárd és folyékony hulladékokra vonatkozó közszolgáltatást, annak kötelező
igénybevételét biztosítsa, valamint az ezekkel kapcsolatos feladatokat,
kötelezettségeket, tilalmakat a helyi sajátosságoknak megfelelően rendezze.
(2) Fadd Nagyközség Önkormányzata a hulladékgazdálkodási célok elérése
érdekében érvényesíti a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvényben
foglalt alapelveket, meghatározza a hulladékgazdálkodás körébe tartozó
kérdésekben a hulladékgazdálkodás általános követelményeit, az érintettek jogait
és kötelezettségeit.
2. §
A rendelet hatálya

(1) A rendelet területi hatálya kiterjed Fadd Nagyközség teljes közigazgatási
területére.
(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közigazgatási határon belül valamennyi
ingatlan tulajdonosára, birtokosára, használójára függetlenül attól, hogy a
tulajdonos természetes vagy jogi személy, illetve nem jogi személyiségű
gazdasági társaság, szervezet.
(3) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed a:
a/ - települési szilárd hulladékokra
b/ - lomtalanítás alá tartozó hulladékokra,
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c/ - települési folyékony hulladékokra
3. §
E rendelet alkalmazása szempontjából

1. Közterület: Az ingatlan nyilvántartásban közterületként nyilvántartott belterületi
földrész: (járda, közút, tér, közpark, kijelölt strand, kijelölt parkoló)
2. Járda: gyalogos közlekedésre szolgáló szilárd burkolatú, az ingatlan telekhatára és
az úttest széle közötti útterület, szilárd burkolat hiányában az ingatlan melletti min.
0.75 méter maximum 1.50 méter széles területsáv tekintendő ilyen területnek.
3. Járdához tartozó terület: A járda területén kívül a szilárd burkolattal ellátott
területrész és a járdaszegély közötti változó szélességű és minőségű (pl. még üres,
füves vagy virágos) sáv, kivéve a közút tartozékát képező, az úttest melletti padkát
és útárkot.
4. Úttest: járművek közlekedésére szolgáló útterület, függetlenül annak szélességétől
és az útburkolat minőségétől.
5. Játszótér: az a külső vagy belső tér, amelyet játszótéri eszközök elhelyezésére
(telepítésére), illetve azok használatára létesítettek, függetlenül attól, hogy a
létesítés építésügyi hatósági engedély hatálya alá tartozik-e vagy sem.
6. Köztisztasággal összefüggő tevékenység: az egyes ingatlanok – ezen belül
különösen lakóépületek és az emberi tartózkodásra (üdülés, pihenés, szállás,
raktározás, táborozás stb. céljára) szolgáló más épületek, továbbá a nem lakás
céljára szolgáló helyiségek és a hozzájuk tartozó területek, valamint közterületek
tisztántartása, hó és síkosság mentesítése.
7. Tisztántartás: az egyes ingatlanok és közterületek tisztítása, hó- és síkosság
mentesítése, pormentesítése, illetőleg rágcsálóirtása.
8. Köztisztasági szolgáltatás (a továbbiakban szolgáltatás): Megrendelés, illetőleg
megbízás alapján a települési hulladékok kezelése, továbbá a szolgáltatás ellátására
jogosult szervezetek hulladék-ártalmatlanítási és hasznosítási tevékenysége.
9. Ingatlantulajdonos: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet, akinek, illetőleg amelynek a
tulajdonában, birtokában vagy használatában lévő ingatlanán települési szilárd
hulladék keletkezik.
10. Gazdálkodó szervezet: a Ptk. 685.§. c/ pontjában felsorolt valamennyi szerv.
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11. Szolgáltató:
-
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Fadd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete és Szekszárd Megyei
Jogú Város Önkormányzata társulási megállapodás keretében, Szekszárd Megyei
Jogú Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában lévő ALISCA Terra
Regionális Hulladékgazdálkodási Kft. (7100 Szekszárd, Epreskert u. 9.) a
továbbiakban: Szolgáltató
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-

az ALISCA TERRA Regionális Hulladékgazdálkodási Kft. útján a Regionális
Kommunális Szolgáltató Kht. (7150 Bonyhád, Széchenyi tér 4.)

12. A település szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás ellátásával megbízott
gazdálkodó szervezet (Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Kft. és a Kft.
útján a Regionális Kommunális Szolgáltató Kht.)
13. Hulladékkezelő: aki a települési szilárd hulladékot gazdasági tevékenysége
körében a hulladék birtokosától átveszi, tárolja, hasznosítja, kezeli és
ártalmatlanítja.
14. Hulladékkezelési tevékenység: a hulladék gyűjtése, begyűjtése, szállítása,
válogatása a további kezelésre történő elszállítása, ártalmatlanítása.
15. Gyűjtés: a települési szilárd hulladék rendezett összeszedése, válogatása a további
kezelésre történő elszállítás érdekében.
16. Begyűjtés: a hulladéknak a hulladék birtokosaitól történő átvétele a hulladék
birtokosa vagy a begyűjtő telephelyén, továbbá a begyűjtőhelyen (gyűjtőpontokon,
hulladékgyűjtő udvaron, tároló-, kezelőtelepen) és a további kezelés érdekében
történő összegyűjtés, válogatás a begyűjtő telephelyén.
17. Ártalmatlanítás: a hulladék okozta környezetterhelés csökkentése környezet
veszélyeztető, szennyező, károsító hatásának megszüntetése, kizárása a környezet
elemeitől történő elszigeteléssel, vagy anyagi minőségének megváltoztatásával.
18. Szállítás: a hulladék telephelyen kívüli mozgatása, beleértve a szállítmányozást és
fuvarozást is.
19. Települési szilárd hulladék: a háztartásokból származó, jogszabályi előírásoknak
megfelelő zárt rendszerű célgéppel szállítható szilárd hulladék (pld. a konyhai
hulladék, papír, üveg, csomagolóeszköz, háztartási edény, kézi eszköz, rongy,
söpredék, salak, hamu, korom, kerti és járdatakarítási hulladék, kisebb mennyiségű
falomb, nyesedék, karácsonyfa, stb., valamint lakásban folytatott vállalkozás
gyakorlásából keletkezett nem veszélyes hulladék, ha az összes hulladék
mennyisége nem haladja meg a 328l/fő/hét normatívával kiszámított hulladék
mennyiségét), illetőleg a háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű,
azzal együtt kezelhető más hulladék.
20. Települési folyékony hulladék: a szennyvízelvezető hálózaton, illetve a
szennyvíztisztító telepen keresztül el nem vezetett szennyvíz, amely: emberi
tartózkodásra alkalmas épületek szennyvíztároló létesítményeink és egyéb helyi
közműpótló berendezéseink ürítéséből, a nem közüzemi csatorna- és
árokrendszerekből, valamint a gazdasági, de nem termelési, technológiai eredetű
tevékenységből származik.
21. Lomtalanítás alá tartozó háztartási szilárd hulladék: az alkalmilag képződött
vagy felhalmozódott háztartási szilárd hulladék, amely a közszolgáltatást végző
szolgáltató által rendszeresített gyűjtőedényzetben mérete vagy mennyisége miatt
nem helyezhető el, amelynek elszállításáról és ártalmatlanításáról a szolgáltató
gondoskodik.
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22. Termelési hulladék: a termelési folyamat során keletkezett és visszamaradt nem
veszélye anyag, amely a folyamatban alap- vagy segédanyagként, sem más
termelési folyamat során alap-, vagy segédanyagként, illetve félkész termékként
nem használható fel.
23. Zöldhulladék: olyan növényi hulladék, amely kertekből, parkokból származik
(fanyesedék, ág, gally, fű, lomb, fűrészpor, faforgács, stb. a külön jogszabályban
/16/2001.(VII.18.)KÖMrendelet/)
24. A települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenység: A települési szilárd
hulladék gyűjtése, begyűjtése, szállítása, előkészítése, tárolása, hasznosítása,
ártalmatlanítása (együtt hulladékkezelés), a települési hulladékkezelő létesítmény
üzemeltetése.
25. Települési folyékony hulladék elszállítására irányuló közszolgáltatás: a
folyékony hulladék ideiglenes gyűjtésére szolgáló létesítmény kiürítése és a
folyékony hulladékártalmatlanító-helyre, ártalmatlanítás céljából történő
elszállítása.
26. Települési folyékony hulladék ártalmatlanítására irányuló közszolgáltatás:
folyékony hulladék elhelyezése leürítő helyen, szennyvíztisztító telepen, valamint
a környezetveszélyeztetést és a környezetszennyezést megakadályozó kezelése
fizika-kémiai, vagy biológiai módszerrel.
27. Települési folyékonyhulladék leürítő hely: Tolna Víz- és Csatornamű Kft.
telephelye.
28. Közszolgáltatással összefüggő személyes adat: a közszolgáltatást igénybevevő
neve, lakcíme, születési helye és ideje, anyja neve.
29. 4Hulladékgyűjtő sziget (gyűjtősziget): amely a háztartásokban keletkező,
hasznosításra alkalmas, különböző fajtájú, elkülönítetten gyűjtött, háztartási hulladék
gyűjtésére szolgáló, lakóövezetben, közterületen kialakított, felügyelet nélküli,
folyamatosan rendelkezésre álló begyűjtőhely, szabványosított edényzettel.

I. FEJEZET
A köztisztaság fenntartásáról
4. §
Általános rendelkezések

(1) A köztisztaság fenntartása Fadd Nagyközség közigazgatási területe lakosságának,
üdülőközösségének elsőrendű közegészségügyi és környezetvédelmi érdeke, ezért
annak előmozdításában mindenki köteles hathatósan közreműködni.
(2)
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A lakó és nem lakóépületek, valamint kereskedelmi és ipari telephelyek,
középületek, valamint a beépített övezetben lévő üres telek tulajdonosai, illetve
hozzátartozóik felelősek az ingatlanokkal kapcsolatos köztisztasági szabályok
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betartásáért. Abban az esetben, ha a meglévő szerződések alapján a felelősség nem
állapítható meg, úgy az ingatlan tulajdonosát kell kötelezettnek tekinteni.
5. §
Fadd közigazgatási területén a közutak, közterek, játszóterek, strandok és egyéb
közterületek szervezett tisztántartásáról, rendkívüli szárazság esetén locsolásáról, az
allergiát okozó növények irtásáról, fák és bokrok nyeséséről, téli síkosság mentesítéséről,
valamint a közterületi zöldfelületek gondozásáról a rendelet 7.§-ában foglaltak kivételével
az önkormányzat köteles gondoskodni.
6. §
Az ingatlanok és közterületek tisztántartása
Az egyes ingatlanok tisztántartásáról az ingatlan tulajdonosa, kezelője ( a továbbiakban
együtt tulajdonos), másnak a használatában lévő ingatlanok (ingatlanrészek, helyiségek
tisztántartásáról pedig a használó, illetőleg- a bérleti jogviszonyból származó
kötelezettsége szerint- a bérlő (együtt: használó) köteles gondoskodni.
Ezen belül:
a) a lakásnak és lakás céljára használt helyiségnek, továbbá nem lakás céljára
szolgáló helyiségnek és ezekhez tartozó területeknek a tisztántartásáról, rendszeres
takarításáról, rovar- és rágcsálómentesítéséről a használó gondoskodik.
b) A lakóépületek és az ember tartózkodására szolgáló más épületek tisztaságáról,
rovar és rágcsáló mentesítéséről pedig a tulajdonos gondoskodik.
7. §
(1) Az ingatlantulajdonos és használó köteles gondoskodni:
a) az ingatlan előtti (úszótelek esetén az épület körüli) járdaszakasz és járdától,
járda hiánya esetén a faltól, kerítéstől az úttest széléig terjedő területsáv;
b) a járdaszakasz melletti nyílt árok és annak műtárgyai, továbbá
c) a két szomszédos terület, épület közötti- kiépített úttal, járdával ellátott vagy
anélküli- közforgalmi területsáv vagy átjáró, valamint a
d) beépítetlen telekingatlan
tisztántartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más
hulladékok eltávolításáról.
A tisztántartási és gondozási kötelezettség keretében a tulajdonos, illetve használó a
zöldfelületek rendszeres kaszálásáról, a telekingatlanról a gyalogjárda, vagy az úttest
fölé hajló ágak nyeséséről köteles gondoskodni, köteles továbbá a tisztántartás során
keletkezett hulladékot a rendeletben meghatározott gyűjtőedényzetbe vagy más
gyűjtőeszközbe elhelyezni és elszállítatni.
Köteles a járdaszakaszt megtisztítani, a havat eltakarítani, szükség szerint
portalanítani, vagy a síkosság-mentesítést elvégezni.
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A járda tisztítását, a hó eltakarítását, a síkosság-mentesítést reggel 7 óráig, szükség
esetén naponta többször kell elvégezni. A havat a járdától úgy kell eltakarítani, hogy
az se a gyalogos, se a közúti közlekedést ne akadályozza. A havat lakott területen
kívülre – szükség esetén – az önkormányzat szállítja el.
A felhintésre sót, bomló anyagot tartalmazó szóróanyagot /fűrészport, homokot,
kőport, hamut, kis szemcséjű salakot kell használni. A szóróanyag beszerzése a
kötelezett feladata. A síkosság elleni védekezéshez klorid tartalmú fagyáspontcsökkentő szer csak úgy alkalmazható, hogy egyszeri kijutásának mértéke 40g/m2-nél
több ne legyen. Az ilyen anyagot tárolóedényben, környezetszennyezést kizáró módon
kell tárolni.
(2) A tulajdonos a telke előtti közterületet önhatalmúlag nem kerítheti el a gyalogos
forgalomtól, sem a közlekedő és a parkolni kívánó gépkocsik elől. Mindenkor köteles
biztosítani a telke előtti területen a fák alatti gyalogos és gépkocsis forgalom
akadálymentes közlekedését. Sarok telkek, utcasarok, vízpartok, üdülőterületek
szabadterületeire fák, cserjék, sövények olyan magasságban, szélességben
telepíthetők, amelyek nem akadályozzák a kilátást, nem takarják a Kresz táblákat, és
lehetővé teszik a járdák teljes szélességében a közlekedést.
(3) Bontás, építés, felújítás és karbantartás miatt üresen álló ingatlan és az előtte húzódó
járda tisztántartása a kivitelező feladata, ha az nem azonos a tulajdonossal, az építési
munka kivitelezője köteles az építés területét és közvetlen környékét tisztán tartani, a
keletkezett törmeléket az arra előírt edényzetben a szolgáltatást végzővel a saját
költségén elszállítatni, majd az eredeti állapotot helyreállítani.
8. §
(1) Az önkormányzat közterületein szemetelni vagy a közterület más módon (pl.
gépjármű mosásával, fáradt olaj leengedésével stb.) beszennyezni, oda engedély
nélkül települési hulladékot, építési és egyéb hulladékot lerakni tilos. A szennyező a
saját költségén köteles a lerakott hulladékot 3 napon belül elszállítani, a szennyezést
megszűntetni, az eredeti állapotot visszaállítani.
(2)

A sportolás céljára szolgáló területek, valamint a kiránduló és táborozó helyek
beszennyezése tilos!

(3)

Települési szilárd hulladék csak az e célra szolgáló gyűjtőedényekbe rakható.

(4) Kellő számú hulladékgyűjtő tartály elhelyezéséről, azok kiürítéséről
karbantartásáról kell gondoskodni:
- közterületen, strandokon, temetők bejáratainál, vízpartokon
önkormányzatnak,
-

és
az

minden más ingatlanon a tulajdonosnak.

(5) Állati tetemet, fertőző vagy bűzös anyagot, emberi fekáliát, állati trágyát, bármilyen
hulladékot közterületen (saját vagy idegen területen) tilos elhagyni, lerakni. Az állati
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hulla közterületről és az átmeneti tárolóból történő elszállításával, ártalmatlanná
tételével kapcsolatos feladatok ellátásáról az önkormányzat gondoskodik.
(6) A közterületen megvalósuló állattartás szabályairól külön rendelet rendelkezik.
(7) A játszóterek fenntartásáról, illetve az azokra vonatkozó
követelményekről a 78/2003.(XI.27.)GKM rendelet rendelkezik.
(8) Az önkormányzat zöldterületeinek
önkormányzati rendelet szabályozza.

védelmét

a

biztonsági

környezetvédelemről

szóló

9. §
(1) Az üzlet, egyéb elárusítóhely, vendéglátó és szolgáltató egység előtti és melletti
járdaszakaszt, illetőleg, ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes
területet a tulajdonos köteles tisztán tartani, a keletkezett települési szilárd
hulladékot összegyűjteni és elszállításáról gondoskodni.
(2) Az ingatlan előtti és melletti járdát a tulajdonos köteles naponta mind a téli, mind a
nyári időszakban legkésőbb reggel 7 (hét) óráig letakarítani, a nyitva tartás ideje alatt
folyamatosan tisztán tartani, zárás előtt összetakarítani.
10. §
(1) Közforgalmú közúti közlekedés céljára szolgáló tömegközlekedési járművek esetében:
a) a belterületen lévő váróhelyiségek, várakozóhelyek, járdaszigetek és a járdától
füvesített területtel vagy egyéb módon elkülönített megállóhelyek tisztántartása,
síkosság mentesítése (legkésőbb reggel 7 óráig) a települési önkormányzat
feladata.
b) a külterületen lévő várakozóhelyek, váróhelyiségek és megállóhelyek tekintetében
a közforgalmi jármű üzembetartója, autóbusz-megállóhelyek tekintetében a közút
kezelője köteles a rendszeres tisztántartásról, az ott keletkezett hulladék
eltávolításáról gondoskodni.
(2) Az országos közutak belterületi szakaszainak tisztántartása az utakról szóló, vonatkozó
jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően történik.
11. §
(1)

Minden huzamos emberi tartózkodásra szolgáló épülethez és minden olyan területen,
illetőleg létesítményben, ahol tömegforgalom bonyolódik le, a közegészségügyi és
építésügyi hatóságok előírásainak, továbbá a várható forgalomnak megfelelő számú
illemhelyet kell létesíteni, fenntartani, folyamatosan tisztántartani, és rendszeresen
fertőtleníteni! E feltételek biztosításáért a fenntartó, rendező vagy üzemeltető
szervezet felelős.
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(2)

A közterületen lévő illemhelyek fenntartásáról az önkormányzat gondoskodik.
Nagyobb rendezvények esetén hordozható illemhelyek kihelyezéséről a rendező és
az önkormányzat gondoskodik.
12. §

(1) A Fadd közigazgatási területén található közterületeket szigorúan tilos önhatalmúlag
személyes célokra, vagy kereskedelmi tevékenység céljára kisajátítani.
(2) A közterületet rendeltetéstől eltérő célra a tulajdonos csak az önkormányzat külön
jogszabályban meghatározott engedélye alapján lehet igénybe venni. A használattal
érintett területet annak közvetlen környezetét a használó köteles tisztántartani a
14/2003.(X.01.)Kt. rendeletben foglaltak alapján.
13. §
(1) Hirdetményt, plakátot felragasztani csak tulajdonosi, közterületi reklámhordozó
esetén pedig az önkormányzat kezelő hozzájárulása alapján lehet. A plakátok
elhelyezését oly módon kell megoldani, hogy az károkozás nélkül eltávolítható
legyen.
Buszvárók építményeire plakátot, hirdetményt kihelyezni tilos.
(2) Hirdető berendezés épületen, építményen, közterületen csak az építési hatóság
engedélyével, közút mentén, illetve annak közvetlen közelében csak az út
kezelőjének hozzájárulásával helyezhető el.
(3) Hozzájárulás nélkül elhelyezett és az idejét múlt vagy megrongálódott hirdetményt
elhelyezője (elhelyeztetője) köteles azonnal eltávolítani, ennek elmulasztása esetén
az eltávolítást az önkormányzat az elhelyező (elhelyeztető) költségén végzi el.
14. §
A csapadékvíz elvezetésre vonatkozó külön rendelkezések

(1) Az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni az épület tetőzetéről lezúduló esővíz,
hólé elvezetéséről. A víz nem csuroghat a szomszédos telek épületére,
berendezéseire. Nem akadályozhatja a járdán közlekedő gyalogos forgalmat, nem
csuroghat a járdára, télen nem okozhat síkosságot.
(2)

A havat és jeget a háztetőnek a közterület fölé eső oldaláról lehetőleg olyan
időszakban tisztítsák le, amikor a forgalmat nem zavarja. A tisztítás időtartamára a
járdát el kell zárni és a járókelőket figyelmeztetni kell az elhaladás veszélyére. A
letakarításkor keletkezett havat, jeget a járdáról el kell takarítani oly módon, hogy
sem a gyalogos, sem az autós forgalmat nem akadályozhatja.

(3) A település lakóterületén, az üdülőterület vízpartján átfolyó élő vízfolyáson, belvíz
elvezető árokba és zárt csapadékvíz-elvezető csatornába szennyvizet, trágyalevet, élő
állat vágásából származó vért, véres levet bevezetni szigorúan tilos.
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(4) Szikkasztó és zárt csapadékvíz-elvezető árkot és partjait szemét vagy egyéb hulladék
(pl. salak, törmelék, stb.) lerakásával beszennyezni, feltölteni tilos.
(5) Járműbehajtók átereszeinek karbantartása és
tulajdonosának, illetve használójának kötelezettsége.

tisztántartása

az

ingatlan

(6) Szennyvíz közterületre, talajba, vagy felszín alatti vízbe (használaton kívüli kútba,
pincébe), holtágba és csapadékvíz-elvezető rendszerbe nem vezethető. Eldugulás
vagy rongálódás okozására alkalmas anyagot közcsatornába szórni vagy önteni tilos.
(7) Fadd teljes közigazgatási területén – nem járda mellett lévő árkok, csatornák és
folyókák – tisztántartásáról a csapadékvíz akadálytalan lefolyásának biztosításáról az
önkormányzat gondoskodik.
15. §
A köztisztasági rendelkezések betartásának ellenőrzése
A köztisztasággal kapcsolatos rendelkezések megtartásának ellenőrzésére a külön
jogszabályokban meghatározottak szem előtt tartásával a szakhatóságok (Rendőrség,
ÁNTSZ, környezetvédelmi hatóságok), valamint a Polgármesteri Hivatal 5e jogkörrel
megbízott köztisztviselője jogosult.
II. FEJEZET
A települési szilárd hulladékokkal kapcsolatos
kötelező helyi közszolgáltatás
16. §
A Szolgáltató és a közszolgáltatás ellátása
6

(1) Fadd 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 (a Képviselő-testület
55/2007. (IV.25.) Kt számú határozata alapján 2007.07.01-i hatállyal Szekszárd
Megyei Jogú Város Önkormányzata társulási megállapodás keretében) jogosult
hulladékkezelő az ALISCA TERRA Regionális Hulladékgazdálkodási Kft. útján a
Regionális Kommunális Szolgáltató Kht., amely kötelező közszolgáltatónak minősül a
felek közt létrejött helyi közszolgáltatatási szerződés alapján. (A Szolgáltató cégét
bízza meg és kötelezi a közszolgáltatás ellátásával kapcsolatos jelen rendeletben

5
6

Módosította a Képviselő-testület 24/2007.(XII.12.)Kt. rendelet 2. §-a, hatályos 2008. január 1. napjától
Módosította a 32/2007.(XII.19.)Kt. rendelet 2. §-a, hatályos 2007.12.19-től
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előírt feladatok végrehajtására, valamint felruházza a rendeletben meghatározott
jogosítványokkal.)
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) Fadd Nagyközség Önkormányzata, valamint Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata a Dél-Balaton és Sióvölgy Nagytérség regionális szilárdhulladékgazdálkodási rendszer megvalósítására létrehozott Önkormányzati Konzorcium – a
továbbiakban 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.
717.

§

A közszolgáltatás igénybevételének módja és feltételei

(1) Az ingatlantulajdonos és a szolgáltató közötti jogviszonyt:
- a közszolgáltatás első igénybevétele,
- a közszolgáltatónak a közszolgáltatásra vonatkozó rendelkezésre állási
készsége, ténye (ha ezt igazolja),
- a szolgáltató és az igénybevevő által írásban megkötött közszolgáltatási
szerződés hozza létre.
(2) A jogviszony kezdő időpontja 2007. július 01., illetve az a nap, amelyen a
szolgáltató a közszolgáltatás teljesítésének megkezdéséről és lényeges feltételeiről az
ingatlantulajdonost írásban értesítette, vagy a helyben szokásos módon felhívás
közzététele, hirdetmény útján tájékoztatta.
(3) A hulladék begyűjtésének, elszállításának rendjét a rendelet 1. számú melléklete
tartalmazza.
(4) Fadd Nagyközség közigazgatási területén a települési szilárd hulladékokkal
kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás igénybevételért a rendelet 2. sz.
mellékletében közölt közszolgáltatási díjat kell fizetni.
18. §
8Az

ingatlantulajdonos a települési szilárd hulladék gyűjtésére és elszállítására a szolgáltató
szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényt, valamint – a szolgáltató által rendelkezésre
bocsátott gyűjtőedényzet űrtartalmát meghaladó mennyiségű alkalmi hulladék gyűjtésére –
más alkalmas gyűjtőeszközt köteles igénybe venni.

7
8

Módosította a 15/2007.(VI.27.)Kt. rendelet 4. §-a, hatályos 2007. 07.01-től
Módosította a Képviselő-testület 8/2011.(IV.6.)Kt. rendelet 1. § (1) bekezdése, hatályos 2011.04.06. napjától
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szolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített 70 literes, vagy 110/120 literes
gyűjtőedényzet „kuka” helyett az űrmértéknek megfelelő, a szolgáltató által rendszeresített
emblémázott zsák is igénybe vehető a hulladékgyűjtéshez. Ezt a szolgáltató és az ingatlan
tulajdonos egyedi megállapodással rendezi.
(1)

2008. január 1-től a lakossági szilárd kommunális hulladék begyűjtése és elszállítása
az alábbiak szerint alakul.
Fadd-Dombori üdülőkörzetben és Fadd- Vólent öbölben
a) Április 1. - szeptember 30. közötti időszakban hetente 1 alkalommal.
b)
Az üdülőingatlanoktól október 1. és április 1. közötti időszakban nincs
kötelező igénybevételű szervezett gyűjtőedényes szemétszállítás, de az
ingatlan használója továbbra is köteles gondoskodni a hulladék
összegyűjtéséről, annak kezeléséről, illetve saját költségén a rendeletben
kijelölt hulladéklerakó helyre történő elszállíttatásáról, vagy ebben az
időszakban is kihelyezheti a szolgáltató által rendszeresített zsákban a jelen
rendeletben szabályozott módon, amely így kéthetente kerül összegyűjtésre és
elszállításra.
10c) A háztartásokban keletkező, biológiailag lebomló nyesedékek, zöldhulladékok
külön gyűjtésére a közszolgáltatásba bevont területen a közszolgáltató a
zöldhulladék gyűjtésére 2009. március 15 – november 30. között 2 hetente
egyszeri alkalommal zöldjáratot üzemeltet.

(2)

Fadd községben, Dombori öregfaluban és üdülőkörzetben lévő lakóházak esetében
egészéven át heti 1 alkalommal történik a lakossági szilárd kommunális hulladék
begyűjtése és elszállítása.
11A háztartásokban keletkező, biológiailag lebomló nyesedékek, zöldhulladékok külön
gyűjtésére a közszolgáltatásba bevont területen a közszolgáltató a zöldhulladék
gyűjtésére 2009. március 15. – november 30. között 2 hetente egyszeri alkalommal
zöldjáratot üzemeltet

(3) Az igénybe veendő gyűjtőedények típusai és a gyűjtőedényekben elhelyezhető
települési szilárd hulladékok súlyának felső határa:
12

a. 70 literes gyűjtőedény

21 kg

b. 110 literes gyűjtőedény

40 kg,

c. 120 literes gyűjtőedény

45 kg,

d. 2 m3 feletti szabványos gyűjtőedény igény szerint,
e. A közszolgáltató által biztosított emblémázott 70 l-es szabványos zsák.
A gyűjtőedények méretének és számának meghatározásakor két ürítés közötti
időszakra
lakóés
üdülőingatlanonként
a
ténylegesen
keletkezett
hulladékmennyiséget kell figyelembe venni, mely nem lehet kevesebb, mint 28
liter/fő/hét, de legalább a 2. számú mellékletben meghatározott legkisebb térfogatú

13(4)
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Módosította a Képviselő-testület 19/2010.(XII.8.)Kt. rendelet 1. §-a, hatályos 2011. január 1. napjától

Módosította a Képviselő-testület 18/2008.(XII.3.)Kt. rendelet 1. §-a, hatályos 2009. január 1. napjától
Módosította a Képviselő-testület 18/2008.(XII.3.)Kt. rendelet 1. §-a, hatályos 2009. január 1. napjától
12
Módosította a Képviselő-testület 19/2010.(XII.8.)Kt. rendelet 1. §-a, hatályos 2011. január 1. napjától
13
Módosította a Képviselő-testület 8/2011.(IV.6.)Kt. rendelet 1. § (1) bekezdése, hatályos 2011.04.06. napjától
10
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12
szabványos 70 literes térfogatú gyűjtőedény a „kuka” – ide nem értve Fadd-Dombori
és Volent öböl üdülőterületet - az 1-2 fős háztartások esetében.

19. §
(1)

Gazdálkodó szervezet és közszolgáltató között a jogviszony az erre vonatkozó írásba
foglalt – a 20. §-ban meghatározott tartalmú – szerződés megkötésével jön létre.

(2)

Ha a gazdálkodó szervezet a szolgáltató írásbeli felszólítására, az abban foglalt
határidőig nem tesz eleget a szerződéskötésre vonatkozó kötelezettségének, a
közszolgáltató a bíróságtól kérheti a szerződés létrehozását, továbbá igazolt költségének
és kárának megtérítését.

20. §
A közszolgáltatás igénybevételéről szóló szerződés kötelező tartalmi elemei:
a) a felek megnevezése és azonosító adatai,
b) a közszolgáltatás igénybevételének kezdő időpontja,
c) a teljesítés helye,
d) a megrendelő rendelkezésére bocsátott gyűjtőedény űrtartalom és darabszám szerint,
e) az ürítési gyakoriság és az ürítés ideje napok szerint,
f) a megrendelő által meghatározott, az ingatlanon előreláthatólag keletkező hulladék
mennyisége, amelyre a közszolgáltatást a megrendelő igénybe veszi,
g) a gyűjtőedények használatának jogcíme és módja,
h) a közszolgáltatás díja és alkalmazásának feltételei,
i) a közszolgáltatás mértékét meghaladó, a megrendelő igényei szerinti esetleges
többletszolgáltatás és annak díja,
j) a közszolgáltatási díj megfizetésének módja,
k) a szerződés módosításának, felmondásának feltételei,
l) az irányadó jogszabályok meghatározása.
21. §
A hulladéklerakóba ártalmatlanítási célok érdekében más, nem a helyi közszolgáltatást ellátó
szolgáltató által begyűjtött, valamint Fadd közigazgatási területén kívül eső településeken
keletkezett hulladékot elhelyezni TILOS.
22. §
Az ingatlantulajdonos jogai és kötelezettségei

13
(1)

Az ingatlantulajdonos, birtokos, használó, bérlő köteles az ingatlanán keletkező vagy
birtokába került települése szilárdhulladékot az e rendeletben meghatározott módon
vagy helyen gyűjteni, továbbá hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról gondoskodni.
E kötelezettség teljesítése során az ingatlantulajdonos köteles:
a) az ingatlanán keletkező hulladék mennyiséget alacsony szinten tartani,

b) a települési szilárd hulladékot – különös tekintettel a hulladék további kezelésére
– az elszállításra való átvételig gyűjteni, illetve tárolni, ennek során megfelelő
gondossággal eljárni annak érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi
épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a természetes és épített
környezetet ne szennyezze, a növény- és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és
közbiztonságot ne zavarja,
c) az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladék kezelésére az önkormányzat
által szervezett közszolgáltatást igénybe venni, illetve a hulladékot a begyűjtésre
e rendeletben feljogosított szolgáltatónak átadni.
(2) Ha az ingatlantulajdonos a tulajdonosváltozás vagy egyéb ok folytán a
közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik, köteles ezt a tény keletkezését
követő 15 (tizenöt) napon belül írásban bejelenteni a szolgáltatónak. Meg kell
jelölnie egyben az ingatlanon lakók számát, nem rendszeres szilárd hulladék
esetében pedig a várhatóan keletkező hulladék mennyiségét.
(3) 14
(4) Az ingatlantulajdonos köteles írásban, 3 (három) nappal korábban bejelenteni a
szolgáltatónak, ha ingatlanán az addig szokásos hulladékmennyiséget jelentősen
meghaladó mennyiségű hulladék vagy építési, bontási törmelék keletkezése várható.
A bejelentés alapján a szolgáltató köteles az ingatlantulajdonos által megjelölt
időpontra vagy időtartamra a hulladék adott mennyiségének megfelelő gyűjtéséhez,
elszállításához alkalmas gyűjtőedényt, illetve más gyűjtőeszközt az
ingatlantulajdonos rendelkezésére bocsátani és a többletszolgáltatást külön díjazás
ellenében teljesíteni.
(5) Ha az ingatlanon keletkező hulladék mennyisége nem rendszeresen, hanem
alkalmilag haladja meg az átadott gyűjtőedény űrtartalmát és az ingatlantulajdonos
elmulasztja a (4) bekezdésben foglalt bejelentési kötelezettségét, a közszolgáltató
köteles az így átadott, illetőleg a gyűjtőedényzet mellé kirakott hulladék
elszállítására. A többletszolgáltatás tényéről, és az ennek megfelelő díj
alkalmazásáról a szolgáltató az ingatlantulajdonost egyidejűleg köteles értesíteni.
(6) Az az ingatlantulajdonos, akinek ingatlanán települési szilárd hulladék keletkezik, de
az ingatlana egyidejűleg gazdálkodó szervezet cégnyilvántartásba bejegyzett
székhelyéül, telephelyéül vagy fióktelepéül is szolgál, köteles a települési szilárd
hulladékát a gazdálkodó szervezetnek az ingatlanon folytatott gazdasági
tevékenysége során keletkezett nem települési szilárd hulladéktól elkülönítetten
gyűjteni és arra a közszolgáltatást igénybe venni, feltéve, hogy a települési szilárd
hulladék kezeléséről a Hgt. 21. §-ának (2) bekezdése szerint nem gondoskodott.
14

Hatályon kívül helyezte a 15/2007.(VI.27.) Kt rendelet 14. §-a 2007.07.01-től
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(7) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezett ingatlantulajdonos a közszolgáltatásból
nem vonhatja ki magát arra való hivatkozással, hogy a szolgáltatást a
hulladéktermelés hiányában nem, illetve csak részben veszi igénybe.

23. §

15

Díjfizetési kötelezettség
(1)

A települési hulladékkezelési közszolgáltatás díjtételét az egyszeri ürítési díj és a
számlázással és nyilvántartással kapcsolatos adminisztrációs költségek egy ürítési
díjra vetített költsége adja, melynek mértékét e rendelet 2. sz. melléklete
tartalmazza.

(2) A lakossági közszolgáltatási díjfizetési kötelezettség:
a) A települési szilárd hulladék kezelési közszolgáltatás igénybevételére köteles, illetve
a közszolgáltatást igénybe vevő ingatlantulajdonosnak települési hulladékkezelési
közszolgáltatási díjat – továbbiakban: közszolgáltatási díjat – a rendeletben
megállapított feltételekkel és mértékben kell fizetnie.
16Fadd-Dombori

üdülőkörzetben és Fadd-Vólent öbölben:

1) Az üdülőingatlan tulajdonos minden évben 6 hónapra, április 1. –
szeptember 30. közötti időszakra köteles megfizetni a rendelet 2.
számú mellékletében megállapított lakossági hulladékszállítás díját.
2) Az üdülőingatlan tulajdonosnak október 1-től a következő év március
31-ig terjedő időszakban díjfizetési kötelezettsége nincs, kivéve, ha az
ingatlantulajdonosnak a szolgáltatóval kötött külön megállapodása
másként rendelkezik.
Fadd községben, Dombori öregfaluban és üdülőövezetben lévő
lakóházak esetében:
Az ingatlantulajdonos a tárgyévi díjfizetési kötelezettségnek a
rendelet
2.
számú
mellékletében megállapított
lakossági
17
hulladékszállítás díját a szolgáltató által kéthavonta kibocsátott
számla alapján köteles megfizetni.
b) Tavasszal és ősszel évente két alkalommal végezett lomtalanítás térítésmentes,
c) valamint a családi házaknál, üdülőingatlanoknál hetente, kéthetente
végzett rendszeres takarítás, udvar- kert karbantartás során keletkező
zöldhulladék szervezett formában történő gyűjtésért és elszállításáért
külön szolgáltatási díjat fizetni nem kell. A lakossági kommunális
szilárd hulladékra megfizetett szolgáltatási díj tartalmazza a
zöldhulladék ártalmatlanítás díját.
Beiktatta a 15/2007.(VI.27.) Kt rendelet 7. §-a, hatályos 2007.07.01-től
Módosította a Képviselő-testület 24/2007.(XII.12.)Kt. rendelet 2. §-a
17
Módosította a Képviselő-testület 28/2009.(XII.10.)Kt. rendelet 1. §-a
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d) A nagyobb mennyiségű bokrok, cserjék, fák irtásából származó
zöldhulladék
ártalmatlanításáról
e rendeletben szabályozottak
figyelembevételével az ingatlantulajdonosnak a közszolgáltatási
szerződésen kívül, saját költségén kell gondoskodni.
Az ingatlan tulajdonosának változása esetén a közszolgáltatás díját a
tulajdonosváltozás Közszolgáltatónak történő bejelentése hónapjának utolsó napjáig a
korábbi, azt követően pedig az új tulajdonos köteles megfizetni. Öröklés esetében
a közszolgáltatási díj megfizetésére az örökösök egyetemlegesen
kötelezettek.

e) A közszolgáltatási díjat úgy kell meghatározni, hogy az indokolt költségek és
ráfordítások megtérülésének és a tartós működéshez szükséges nyereség
fedezetének biztosítására alkalmas legyen, és ösztönözzön a közszolgáltatás
biztonságos és legkisebb költségű ellátására, a közszolgáltató kapacitásának
hatékony kihasználására, valamint a hulladékkeletkezés csökkentésére és a
hatékony hulladékgazdálkodásra.
f)

Közszolgáltatási díjcsökkentő tényezőként kell figyelembe venni a közszolgáltatás
teljesítéséhez biztosított, a költségek ellentételezésére kapott önkormányzati
támogatást, a közszolgáltatás teljesítése folyamatában keletkező melléktermékek
(biogáz, komposzt), valamint a szelektíven begyűjtött hulladékok hasznosításából,
vagy hasznosítás céljára történő átadásból származó bevételt.

g) Az utógondozási és monitorozási költségek a közszolgáltatási díjban akkor
érvényesíthetők, ha a Közszolgáltató az utógondozás, illetve a monitorozás körébe
tartozó feladatai ellátására tervet készít, amely alapján mennyiségarányosan
megállapítja az ennek megvalósításához évente szükséges, inflációval korrigált
bevételt, s annak mértékét a passzív időbeli elhatárolásokkal szemben közvetlen
költségként számolja el, vagy ha az utógondozás, illetve monitorozás céljára
szükséges fedezetet csak közelíteni lehet, akkor az időközönként ismétlődő
jövőbeni költségekre céltartalékot képez.
24. §

7

A Szolgáltató az Önkormányzat részére a díj megállapítását megelőző részletes
költségelemzéshez minden év november 15-ig díjkalkulációt készít a 2. sz. mellékletnek
megfelelően, az esetleges rendeletmódosításhoz.
24/A. §

7

(1) Az egységnyi díjtétel a Szolgáltató által biztosított gyűjtőedényben az elszállításra
átvett hulladék – gyűjtőedényhez igazodó térfogata szerint meghatározott – egyszeri
ürítési és adminisztrációs díja. A legkisebb gyűjtőedény egység 110/120 liter,
valamint a többlethulladék elhelyezésére szolgáló szabványos, a Szolgáltató
emblémájával ellátott zsák. A települési hulladékkezelési közszolgáltatás
legmagasabb egységnyi díját a 2. számú melléklet tartalmazza.
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(2)

A közszolgáltatási díj fizetendő összegét a Közszolgáltató állapítja meg. A
negyedéves díj megállapítása során figyelemmel kell lenni arra, hogy a
közszolgáltatási díj nem tartalmazhat indokolatlan megkülönböztetést az
ingatlantulajdonosok, illetve azok csoportjai között.
18

(3) A lakosság a többlethulladék elhelyezésére rendszeresített hulladékgyűjtési zsákot a
rendelet függelékében meghatározott helyeken vásárolhatja meg, így a zsák
megvásárlásával kifizeti a szolgáltatás díját.
24/B. §

7

(1) A közszolgáltatási díj önkormányzatra jutó részét ( az éves közszolgáltatási díj 50%-át
- az adminisztrációs költségek nem kerültek felszámításra- 2007. évben a 2007.
június 30-ig közszolgáltatóként megjelölt VID-MÁR Kft-nek teljesítette. A
Szolgáltató ingatlantulajdonos felé 19kéthavonta számláz, az igénybevevőkkel létrejött
közszolgáltatási szerződés, vagy ennek hiánya esetén az Önkormányzat által
rendelkezésére bocsátott, a közszolgáltatással összefüggő személyes adatok alapján. A
Szolgáltató a tudomására jutott személyes adatokat más célra nem használhatja fel.
A Szolgáltató a Fadd Nagyközség Önkormányzata tulajdonát érintő ingatlanok,
közterületek gondozásához kapcsolódó szolgáltatásból származó hulladékok
közszolgáltatási díját az önkormányzattal kötött külön szerződésben rögzítettek
szerint, havonta számlázza le.
(2) A számlázási gyakorlatban bekövetkező változásról az ingatlantulajdonosokat írásban
tájékoztatni kell.
(3) A közszolgáltatás díját a számla kézhezvételétől számított 8 napon belül kell
kiegyenlíteni. A közszolgáltatási díj késedelmes megfizetése esetén a Közszolgáltató
késedelmi kamatot érvényesíthet.
(4) A közszolgáltatási díjat tartalmazó számla adataival és összegével kapcsolatban az
ingatlantulajdonos a Szolgáltatónál írásban kifogást emelhet. A kifogásnak a számla
kiegyenlítésére vonatkozó kötelezettség teljesítésére halasztó hatálya nincs. A
kifogásra, annak kézhezvételétől számított 8 napon belül a Szolgáltató válaszolni
köteles.
(5) Túlszámlázás esetén a többletösszeg és annak időarányos kamatait a Közszolgáltató
visszafizeti vagy az ingatlantulajdonos írásbeli kérelmére azt a soron következő,
esedékes díjfizetési kötelezettségbe beszámítja.
(6) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a települési szilárd
hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a Közszolgáltató a
közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó
rendelkezésre állását, illetve a teljesítést igazolja.
(7) A hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost terhelő
díjhátralék adók módjára behajtható köztartozás.
(8) A díjhátralék keletkezését követő 30 napon belül a Szolgáltatónak az
ingatlantulajdonost fel kell szólítani díjfizetési kötelezettsége 30 napon belüli
18
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teljesítésére, amely felszólításnak tartalmaznia kell a (7) bekezdésben foglaltakra
történő figyelmeztetést is. A felszólítás eredménytelensége esetén a Szolgáltató a
díjhátralék keletkezését követő 90. napot követően – a felszólítás megtörténtének
igazolása mellett – a díjhátralék megfizetése iránti igényéről a jegyző útján értesíti az
Önkormányzatot. A jegyző haladéktalanul köteles a díjhátralék és a felmerült
költségek behajtása iránt intézkedni.
(9) Az ingatlantulajdonosnak nem kell közszolgáltatási díjat fizetnie azokra a hónapokra,
amelyek során a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettsége szünetelt.
A szüneteltetést köteles legalább 30 nappal korábban a Szolgáltatónak bejelenteni,
illetőleg a szolgáltatás újbóli igénybevételéről a Szolgáltatót értesíteni. Amennyiben a
szünetelés időtartama alatt hulladékkezelési közszolgáltatás alá tartozó hulladék kerül
kihelyezésre, úgy az ingatlantulajdonos egyidejű értesítése mellett a Szolgáltató a
hulladékot köteles elszállítani, az ingatlantulajdonos pedig köteles a rendeletben
meghatározott közszolgáltatási díjat megfizetni.
(10) Nem tagadható meg a közszolgáltatás díjának megfizetése, ha a Köz-szolgáltatót a
közszolgáltatással kapcsolatos kötelezettsége teljesítésében a időjárás vagy más
elháríthatatlan ok akadályozta, és a Szolgáltató az akadály elhárítását követően a
legközelebbi gyűjtési napig pótolta a mulasztását.
25. §

20

(1) Az ingatlantulajdonos az átvett gyűjtőedényeket az ingatlana területén belül köteles
elhelyezni. Gyűjtőedényt közterületen tartósan elhelyezni kizárólag az önkormányzat
külön rendeletében (14/2003.(X.01.)Kt. rendelet) meghatározott közterülethasználati engedély (közterület-használati szerződés) alapján lehet.
(2) Az ingatlantulajdonos köteles az átvett gyűjtőedényeket a hulladék elszállítása
céljából a szolgáltató által megjelölt időpontban, a közterületen a begyűjtést végző
gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni., úgy hogy a
jármű- és gyalogosforgalmat nem akadályozza. A gyűjtőedényt legkorábban a
szállítási napot megelőző napon, 18 órától lehet kihelyezni a közterületre, kivéve a
tartósan engedélyezett elhelyezést.
(3) A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelének – a közterület
szennyezésének elkerülése érdekében – lecsukott állapotban kell lennie. A
hulladékot a gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, hogy az az edény mozgatásakor és
ürítésekor ne szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza.
(4) A kihelyezett gyűjtőedényből még használható dolgokat kiválogatni (guberálni)
tilos.
(5) A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű- és gyalogosforgalmat, és
elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.
25/A. §

8
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Módosította a 15/2007.(VI.27.)Kt. rendelet 6. §-a, hatályos 2007. 07.01-től
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(1) Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni a gyűjtőedény tisztántartásáról,
rendeltetésszerű használatáról és környezetének tisztántartásáról.
(2) Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényben
összetömörödött vagy befagyott, illetve az edényben lévő hulladékot úgy
összepréselték, hogy emiatt az edényt nem lehet kiüríteni, az ingatlantulajdonos a
közszolgáltató felhívására köteles az edényt üríthetővé, illetve használhatóvá tenni.
(3) Tilos a gyűjtőedénybe veszélyes folyékony, mérgező, tűz- és robbanásveszélyes
anyagot, állati tetemet vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyezteti a
begyűjtést, ürítést végző személyek vagy más személyek életét, testi épségét,
egészségét.
(4) Ha a szolgáltatást végző azt észleli, hogy a települési hulladék közé olyan anyagot,
tárgyat, más hulladékot helyeztek el, amely nem minősül a rendelet hatálya alá
tartozó hulladéknak, akkor annak elszállítását megtagadhatja. A kiürítés
megtagadásáról az ingatlantulajdonost a szolgáltató az ok feltüntetésével értesíti.
25/B. §

8

(1) Az ingatlantulajdonos az ingatlanán alkalmilag keletkezett, lomtalanításból vagy
épület felújításából származó települési szilárd hulladékot. A rendeletben
meghatározott hulladék-lerakóhelyre maga is elszállíthatja, és ott elhelyezheti.
(2) Lomtalanításkor a lomtalanítás alá tartozó hulladékot az ingatlantulajdonos a
szolgáltató által hirdetmény útján előzetesen megjelölt helyen és időpontban
helyezheti ki szállítás céljából.
(3) Lomtalanításkor tilos veszélyes hulladékot (fáradt olaj, elem, akkumulátor,
gumiabroncs, lejárt gyógyszerek, festék maradékok, olajos rongy, hűtő, fémforgács
stb.), valamint építésből, bontásból származó törmeléket kihelyezni.
26. §
(1) A szolgáltató köteles a rendelet hatálya alá tartozó ingatlanon keletkezett hulladékot
az e rendeletben előírt szabályok szerint rendszeresen elszállítani a kijelölt hulladéklerakóhelyre, illetve annak ártalmatlanívásáról a szakmai környezetvédelmi
szabályoknak megfelelő módon gondoskodni.
(2)

21

Települési szilárd hulladékot csak az erre a célra kijelölt és legálisan működtetett
hulladéklerakó telepen ártalmatlanítását a cikói regionális hulladékkezelő központ
megnyitásáig 2007. július 1-től a szekszárdi Keselyűsi úti hulladéklerakóban, vagy a
079/2 hrsz-ú tolnai hulladéklerakóban., majd a Cikó hulladéklerakóban a vonatkozó
üzemeltetési szabályok és előírások szigorú betartásával szabad elhelyezni.
21
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27. §
(1) A szolgáltató köteles a szállítóeszközéhez rendszeresített és a keletkezett hulladék
mennyiségének megfelelő méretű és számú gyűjtőedényt az ingatlantulajdonos
kérelmére a rendelkezésre bocsátani, a kérelem kézhezvételétől számított 15
(tizenöt) napon belül. Az ingatlantulajdonos vagy meghatalmazottja a gyűjtőedény
átvételét aláírásával köteles igazolni.
(2) A gyűjtőedény a szolgáltatótól megvásárolható, vagy bérbe vehető.
(3) A bérbe adott gyűjtőedény karbantartását, felújítását és szükség szerinti kicserélését
külön írásbeli szerződés alapján a szolgáltató végzi. Ez a szolgáltatás díjmentes, ha a
cserét vagy javítást a szabványosított gyűjtőedény rendeltetésszerű használata során
bekövetkezett elhasználódás teszi szükségessé.
28. §
(1) A közszolgáltató köteles a gyűjtőedény kiürítését kíméletesen, az elvárható
gondossággal végezni.
(2) Az ürítést úgy kell elvégezni, hogy az edényzetek a természetes elhasználódáson túli
sérülést ne szenvedjenek. A tárolóedényzetben okozott károkat- amennyiben a
meghibásodás a Szolgáltatónak felróható okból következett be – a Szolgáltató
térítésmentesen köteles kijavítani. A Szolgáltató köteles az ebből eredő karbantartási
munka, és javítás időtartamára helyettesítő gyűjtőedényt biztosítani
(3) A szállítmány fel, vagy lerakásnál a szállításnál köz- vagy magánterület
beszennyeződik, előidézője köteles haladéktalanul megszüntetni és a további
szennyeződés megakadályozásáról gondoskodni.
29. §
(1) A szolgáltatónak el kell szállítania - és az ártalmatlanításáról gondoskodnia kell - a
karácsonyi ünnepek után a hulladékgyűjtő edényzetek mellé kihelyezett fenyőfákat.
Az ingatlantulajdonosok ezen szolgáltatásért díjat nem fizetnek.
(2) A lomtalanítás megszervezéséről és lebonyolításáról a szolgáltató évente egy
alkalommal - közszolgáltatás keretében – külön díj felszámítás nélkül –
gondoskodik.
30. §
A Szolgáltatónak nyilvántartást kell vezetni a tulajdonosok által kért szállítások
gyakoriságáról, az alkalmazott gyűjtőedények típusáról, térfogatáról, a vonatkozó
díjtételek teljesítéséről.
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31. §
(1) A települési szilárd hulladék lerakó szakszerű engedélyezett módon történő
működtetése a Szolgáltató feladata.
(2) A települési szilárdhulladék lerakó engedélyeinek beszerzéséről a hatóságok által
előírt átalakítások elvégzéséről, az elhagyott lerakók megszüntetéséről az
önkormányzat gondoskodik.
32. §
A közszolgáltató köteles a fogyasztók számára könnyen hozzáférhető ügyfélszolgáltatást
és tájékoztatási rendszert működtetni, valamint köteles a fogyasztói kifogások és
észrevételek elintézési rendjének megállapítását.
33. §
A közszolgáltatás keretében elkülönített hulladékgyűjtést végző gyűjtőjáraton munkát
végzők legalább egyik jelenlévőjének hulladékgyűjtő szakirányú képesítéssel kell
rendelkeznie.
34. §
(1) A szolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adat kezelésére a
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. Törvény (továbbiakban: Hgt.) 23.§ának g) pontja alapján, valamint a jelen önkormányzati rendeletben foglalt
mértékben és terjedelemben jogosult.
(2) A szolgáltató a Hgt. 23. §-ának g) pontjában és a 14. pontban meghatározott
közszolgáltatással összefüggő személyes adat kezelésére jogosult. A
közszolgáltatással összefüggő személyes adat csak a cél megvalósulásához
szükséges mértékben és ideig kezelhető.
(3) A közszolgáltató megfelelő technikai és szervezési intézkedéssel köteles
gondoskodni az adatok biztonságáról. Az adatokat védeni köteles különösen a
jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás vagy törlés, illetőleg
sérülés vagy megsemmisülés ellen.
(4) A szolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat az
ingatlantulajdonos, (illetve az ingatlan nyilvántartásban szereplő jogosult)
azonosítására, a közüzemi szerződés teljesítésével kapcsolatos feladatok ellátására
használhatja fel.
(5) A szolgáltató nem jogosult az általa kezelt közszolgáltatással összefüggő személyes
adat nyilvánosságra hozatalára.
35. §
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A gazdálkodó szervezetekre vonatkozó külön szabályok

(1) Gazdálkodó szervezet akkor köteles a közszolgáltatás igénybevételére, ha a
gazdasági tevékenységével összefüggésben keletkezett települési szilárd
hulladékának kezeléséről a Hgt. 13. §-ában foglaltaknak megfelelően nem
gondoskodik.
(2) Az olyan gazdálkodó szervezetek, amelyeknél a keletkezett települési hulladékuk
heti mennyisége nem haladja meg a 110 litert, egyazon gyűjtőedényben is gyűjthetik
a hulladékukat.
(3) A gazdálkodó szervezet, amely a környezetvédelmi felügyelőség által engedélyezett
– települési szilárd hulladék ártalmatlanítására alkalmas – hulladékkezelési
berendezéssel, létesítménnyel rendelkezik, a közszolgáltatás kötelező igénybevétele
alól mentesül, ha tevékenysége során képződött települési szilárd hulladék
ártalmatlanításáról ebben a berendezésben, létesítményben gondoskodik.
(4) Az a gazdálkodó szervezet, amely a kötelező közszolgáltatást nem veszi igénybe, a
külön jogszabályban meghatározott módon és tartalommal köteles a tevékenysége
során keletkező hulladék mennyiségét és összetételét fajtánként nyilvántartani, az
általa végzett kezelésről, a kezelt és a kezelés eredményéből származó hulladékról
nyilvántartást, a kezelőlétesítmény működéséről üzemnaplót vezetni és ezekről a
hatóságnak bejelentést tenni. A gazdálkodó szervezet a közszolgáltatás alá nem
tartozó hulladéknak mennyiségéről, összetételéről, keletkezésének forrásáról és
kezelésének módjáról köteles a jegyzőt 22a hulladékkeletkezés időpontjában
tájékoztatni. Ha a gazdálkodó szervezet e tájékoztatási kötelezettségét elmulasztja, a
közszolgáltatást köteles igénybe venni.
2335/A

A települési szilárd hulladék egyes összetevőinek szelektív gyűjtése
(1) A települési szilárd hulladék egyes újrahasznosítható összetevőinek - papír, műanyag,
üveg - szelektív gyűjtése a hulladék-gyűjtőszigeteken (gyűjtősziget) elhelyezett
szabványosított gyűjtőedényekben szelektív gyűjtéssel történik.
A gyűjtőszigetek helyét a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.
(2) A szelektív gyűjtésben résztvevő magánszemélyek az (1) bekezdésben meghatározott
szelektív gyűjtésre létesített gyűjtősziget igénybe vételéért külön díjat nem kötelesek
fizetni, azonban ez a körülmény nem mentesíti őket az egyébként is esedékes rendszeres
közszolgáltatási díj megfizetése alól.
(3) Az ingatlantulajdonos (használó) kötelessége, hogy a települési szilárd hulladékot, annak
gyűjtése során szétválogassa és az újrahasznosítható hulladékot (üveg, papír, műanyag) a
rendelet 3. sz. mellékletében felsorolt szelektív gyűjtőszigeteken elhelyezett szelektív
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gyűjtőedényekben az anyag fajtájának megfelelően elhelyezze, a szelektív gyűjtőjáratok
által biztosított szolgáltatás igénybevételével azt a szolgáltatónak átadja.
36. §
A közszolgáltatás hatálya alá nem tartozó települési szilárd
hulladékkal kapcsolatos rendelkezések

(1) A közszolgáltatás nem terjed ki a gazdálkodó szervezetnek az ingatlanon folytatott
ipari, kereskedelmi, szolgáltató és egyéb gazdasági tevékenységével összefüggésben
keletkezett települési szilárd hulladékára, ha nem kötelezett a közszolgáltatás
igénybevételére; nem terjed ki továbbá a közintézmény működése során keletkezett
hulladékra. E hulladékfajták esetében az ingatlantulajdonosnak a Hgt. 13. §-a (1)
bekezdésében megjelölt, a hulladék termelőjére és birtokosára vonatkozó szabályok
szerint kell eljárnia.
(2) A hulladék termelője, birtokosa a tevékenységének gyakorlása során keletkezett
vagy más módon birtokába került hulladékot köteles gyűjteni, továbbá az
ártalmatlanításáról vagy hasznosításáról a (3) bekezdésben írt módon gondoskodni.
(3) Az ártalmatlanításra vagy hasznosításra vonatkozó kötelezettségét a hulladék
termelője, birtokosa:
a) a jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelelő ártalmatlanító vagy
hasznosító eljárás, berendezés, létesítmény alkalmazásával saját maga
teljesíti, vagy
b) az erre feljogosított és engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek történő
átadással, a kezelés költségeinek megfizetésével teljesíti.
(4) Az (1) bekezdésben megjelölt hulladékot 24a rendelet 26. §-ban megjelölt
hulladéklerakó helyre, továbbá egyéb, környezetvédelmi hatósági engedéllyel
rendelkező ártalmatlanító helyre vagy hasznosító helyre a hulladék termelője,
birtokosa külön engedély nélkül maga is elszállíthatja.
(5) Az ingatlantulajdonos jogosult az (1) bekezdés szerinti hulladékának begyűjtése,
elszállítása, ártalmatlanítása vagy hasznosítása céljából a szolgáltató
közszolgáltatását igénybe venni, de a szolgáltatón kívüli, környezetvédelmi hatósági
engedéllyel rendelkezdő gazdálkodó szervezetet is igénybe vehet.
(6) Az (1) bekezdés szerinti gazdálkodó szervezet a közszolgáltatóval vagy más
engedélyes gazdálkodó szervezettel megállapodást köt a telephelyen keletkező és az
általa végzett tevékenységéből eredő hulladékának gyűjtésére és elszállítására, A
gazdálkodó szervezet és a közszolgáltató között létrejövő jogviszonyra az e
rendeletben foglaltakon kívül az általuk megkötött megállapodás irányadó.
37. §
24
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(1) A hulladék elszállítása során olyan gondossággal kell eljárni, hogy a hulladék a
szállítójárműbe történő ürítésekor, illetőleg a szállítás folyamán ne szóródjon, és más
környezetterhelést se idézzen elő. Szállításból eredő szennyeződés esetén a hulladék
eltakarításáról, a terület szennyeződés-mentesítéséről, és az eredeti állapot
helyreállításáról a hulladék termelője, birtokosa, illetőleg az ingatlantulajdonos
köteles gondoskodni.
(2)

Gazdálkodó szervezet igénybevételével történő szállítás esetén a gazdálkodó
szervezet, saját szállítás esetén pedig a hulladék termelője, birtokosa, illetőleg az
ingatlantulajdonos az átvett, illetve átadott hulladék mennyiségét és összetételét –
külön jogszabályban meghatározott módon és tartalommal – köteles fajtánként
nyilvántartani és erről a hatóságnak bejelentést tenni.

(3) A (2) bekezdésben előírt kötelezettség – külön jogszabályban meghatározottak
szerint – a rendelet 26. §-ban megjelölt hulladék lerakóhely üzemeltetőjét terheli.
(4)

Ha a hulladék termelője, birtokosa a hulladékot saját maga szállítja a rendelet
26.§-ban kijelölt hulladék lerakóhelyre, a hulladék átadásával egyidejűleg, számla
ellenében köteles az üzemeltető által meghatározott elhelyezési díjat fizetni az
üzemeltető részére.
25

38. §
(1) Ha az ingatlantulajdonos a közszolgáltatás alá nem tartozó hulladék elszállításával a
szolgáltatót bízza meg, a megrendelés és a szolgáltatás feltételeiben történő
megállapodásuk alapján a szolgáltató a megjelölt időpontra vagy időtartamra a
megjelölt mennyiségű és összetételű hulladéknak megfelelő gyűjtőedényt az
ingatlantulajdonos rendelkezésére bocsátja, a hulladék elszállítását elvégzi, és
gondoskodik a kijelölt ártalmatlanító helyen történő elhelyezéséről.
(2) Az ingatlantulajdonos a szolgáltató részére a megállapodásban rögzített díjat köteles
megfizetni.
39. §
(1) A hulladék termelője, birtokosa köteles gondoskodni az önkormányzat külön
rendeletében meghatározott közterület-használati engedély (közterület-használati
szerződés) megszerzéséről, ha a hulladék összegyűjtésére szolgáló konténer a
közterületen 24 (huszonnégy) órát meghaladó időtartamra kerül kihelyezésre.
Köteles gondoskodni továbbá a konténer környezetének folyamatos tisztántartásáról,
a konténer telítődése esetén annak haladéktalan elszállításáról.
(2) A gazdálkodó szervezet konténert közterületen a közúti és gyalogosforgalom
biztonságát nem veszélyeztető módon, az alábbi rendelkezések megtartásával
helyezhet ki:
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a) főútvonalon konténer kizárólag folyamatos rakodás idejére helyezhető ki, a
szállító jármű helyszínen tartásával annak érdekében, hogy az elszállítás a
telítődéskor haladéktalanul megtörténhessen;
b) tömegközlekedési útvonalon, ha a konténer kihelyezése csak a közúti forgalom
zavarásával oldható meg az a) pontban foglaltak szerint kell eljárni;
c) egyéb útvonalakon a konténert a telítődést követő 8 (nyolc) órán belül el kell
szállítani.
40. §
26A

szilárd települési hulladék egyes összetevőire vonatkozó rendelkezések

(1) A település közigazgatási területén egész évben tilos nyílt téri égetés útján
megsemmisíteni a háztartási hulladékot.
(2) Tilos nyílt téri és háztartási tüzelőberendezésben bárminemű gumi, műanyag
hulladékoknak égetés útján történő megsemmisítése.

41. §
(1)

A közszolgáltatás igénybevétele szüneteltethető azon a lakásnak, lakóháznak
minősülő ingatlanon, amelyben legalább 180 napig senki nem tartózkodik és emiatt
az ingatlanon hulladék sem keletkezik. A szünetelés időtartama a 180 napot nem
haladhatja meg.
27

(2) A szüneteltetésre vonatkozó igényt az ingatlantulajdonos írásban köteles bejelenteni
a szolgáltatónak, legalább 30 (harminc) nappal a szünetelés kívánt kezdő időpontja
előtt.
(3) Ha a szünetelés feltételeiben változás következett be, az ingatlantulajdonos ezt
írásban haladéktalanul köteles bejelenteni a közszolgáltatónak.
(4) Ha a szünetelés időtartama alatt hulladékkezelési közszolgáltatás alá tartozó
hulladékot helyeztek ki, a szolgáltató az ingatlantulajdonos egyidejű értesítése
mellett köteles a hulladékot elszállítani.
2841/A.

§

A díjfizetésre vonatkozó kedvezmény és eljárási szabályok
(1) 70%-os kedvezményben részesül a kötelező közszolgáltatás tárgyévi kötelezettsége
alól az egyedülálló, egyszemélyes háztartásban élő lakóház tulajdonos, aki 65.
életévét a tárgyév első napján betöltötte, amennyiben:
- az ingatlannak kizárólagos tulajdonosa vagy haszonélvezője,
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a lakóház után tárgyévi helyi adófizetési kötelezettség terheli,
az önkormányzattal szemben tartozása nincs,
az egy főre jutó havi jövedelme a mindenkori nyugdíjminimum 150%-át nem
haladja meg,
- és faddi állandó lakosként az ingatlanban életvitelszerűen kizárólagosan
lakik.
(2) 50%-os kedvezményben részesül a kötelező közszolgáltatás tárgyévi díjfizetési
kötelezettsége alól a kétszemélyes háztartásban élő lakóház tulajdonos, aki 65.
életévét a tárgyév első napján betöltötte, amennyiben:
- a tárgyév első napján mindketten betöltötték 65. életévüket,
- a lakóháznak kizárólagos tulajdonosai, haszonélvezői,
- a lakóház után a tárgyévre helyi adófizetési kötelezettség terheli,
- az önkormányzattal szemben tartozásuk nincs,
- az egy főre jutó havi jövedelme a mindenkori nyugdíjminimum 150%-át nem
haladja meg,
- és a lakóházban faddi állandó lakosként, életvitelszerűen, kizárólagosan
laknak.
-

(3) Az (1)-(2) bekezdés szerint kedvezményezett ingatlanra vonatkozó tárgyévi
közszolgáltatási díjat a közszolgáltatónak Fadd Nagyközség Önkormányzata téríti
meg. A kedvezményezettek részére a hulladékgyűjtő emblémázott műanyagzsákot a
Fadd Polgármesteri Hivatal bocsátja rendelkezésükre.
(4) Az (1) bekezdés szerinti díjfizetési kedvezményben részesülő ingatlantulajdonost
terheli a közszolgáltatási szerződéskötési kötelezettség és havi 2 db, a szolgáltató
által rendszeresített emblémázott műanyagzsákban gyűjtött hulladékot helyezhet ki
a kötelező közszolgáltatás keretében.
A (2) bekezdés szerinti díjfizetési kedvezményben részesülő ingatlantulajdonost
terheli a közszolgáltatási szerződéskötési kötelezettség és havi 4 db, a szolgáltató
által rendszeresített emblémázott műanyagzsákban gyűjtött hulladékot helyezhet ki
a kötelező közszolgáltatás keretében.
(5) Az (1)-(2) bekezdés szerinti díjfizetési kedvezménnyel csökkentett - 30%, valamint
50%-nak megfelelő összegű - fizetendő díjat a Polgármesteri Hivatal által
kibocsátott számla alapján kell megfizetni.
(6) A kedvezményre való jogosultságot a Polgármesteri Hivatalnál kell kezdeményezni.
A Polgármesteri Hivatal által a népesség-nyilvántartás adatbázisa és az adócsoport
egyeztetése alapján kiadott igazolás mellett köti meg a közszolgáltatási szerződést a
Közszolgáltató, a bejelentést követő hó 1. napjától. Fizető félként Fadd Nagyközség
Önkormányzatát kell a szerződésben feltüntetni és a kedvezményezetten kívül azt a
Polgármesteri Hivatalnak is meg kell küldeni. A Polgármesteri Hivatal a jogosult
ingatlanra vonatkozó 29két hónapra kibocsátott számla ellenértékét a számlán
megadott határidőig átutalja.
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(7) A Polgármesteri Hivatal az általa vezetett népesség-nyilvántartás és ingatlanokról
vezetett adónyilvántartás alapján a jogosultságot évente felülvizsgálja. A
Polgármesteri Hivatal értesíti a Közszolgáltatót, ha a tulajdonos a kedvezményre
már nem jogosult a szerződés módosítása érdekében.
(8) A jelen szakaszban biztosított díjfizetési kedvezmény a kérelem benyújtását
megelőző időszakra nem érvényesíthető.

III. FEJEZET
A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos
kötelező helyi közszolgáltatásról

42. §
A szolgáltató és a közszolgáltatás ellátása

(1) Fadd Nagyközség Önkormányzata a közigazgatási területén keletkező települési
folyékony hulladék rendszeres összegyűjtésére, elszállítására és ártalmatlanítására
helyi közszolgáltatást szervez. A közszolgáltatás ellátására nyilvános pályázatot
hirdet a 241/2000.(XII.23.)Kormány- rendeltben foglalt szabályok szerint. A
pályázat alapján a helyi közszolgáltatás teljesítésére jogosult, illetve kötelezett
közszolgáltató megnevezését jelen bekezdés a közszolgáltatás ellátására vonatkozó
pályázat elbírálását követően tartalmazza.
(2) A fenti közszolgáltatással ellátott területen lévő ingatlanon keletkező folyékony
hulladék elszállításáról és ártalmatlanításáról a tulajdonos a jelen rendeletben
meghatározott módon, a közszolgáltatás igénybevétele útján köteles gondoskodni, ha
jogszabály vagy hatósági határozat eltérően nem rendelkezik.
43. §
A közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének fő szabályai

(1) Az új, szennyvizet kibocsátó, de közcsatornával el nem látott ingatlanok
ivóvízbekötését, szennyvizet kibocsátó építmények építését, használatba vételét csak
közműpótló berendezés megléte esetén lehet engedélyezni.
(2) A Fadd Nagyközség területén megépült szennyvízcsatorna-hálózatra történő
rácsatlakozás költségei az ingatlan tulajdonosát terhelik. A szennyvízcsatornahálózatra való rácsatlakozás megtörténtéig az ingatlan tulajdonosa az ingatlanán
keletkező szennyvíz elszállításáról a jelen rendeletben foglaltak szerint köteles
gondoskodni.
(3) Közcsatorna hiányában az ingatlanok tulajdonosai kötelesek gondoskodni a
települési folyékonyhulladék zárt rendszerű gyűjtéséről, ideiglenes tárolásáról és
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annak szükség szerinti elszállításáról, a közszolgáltatást ellátó szakvállalkozók
igénybevételével.
(4) A települési folyékony hulladék gyűjtését az ideiglenes tárolását az ingatlan
tulajdonosa a közegészségügyi előírások betartásával, a környezet-szennyezés
elkerülésével, kár okozása nélkül végezheti.
44. §
A szolgáltató és a közszolgáltatás ellátása

(1)

A települési folyékony hulladék szippantását, szállítását csak az önkormányzat
által a közszolgáltatás ellátásával megbízott vállalkozó végezheti.

(2)

A települési folyékony hulladék szállítása az erre a célra készített különleges
rendeltetésű, csepegés, bűz- és szaghatást kizáró eszközzel végezhető.

(3)

A hulladék szállítását úgy kell végezni, hogy a szennyezést, elcsorgást ne okozzon.
Elcsorgás esetén a szennyezést megszüntetni, az elcsorgott hulladékot összeszedni,
a szennyezett területet fertőtleníteni kell, ami a szennyezést okozó szakvállalkozó
kötelessége, melynek haladéktalanul köteles eleget tenni.

(4)

A települési folyékony hulladék szállítására szolgáló gépjárművet csak külön
üzemi- vagy járműtelepeken szabad tárolni, más járművektől elkülönítve.

(5)

A jármű tisztítását, fertőtlenítését olyan térburkolattal ellátott mosótéren lehet
elvégezni, ahonnan az elfolyó víz az e célra rendszeresített zárt gyűjtőbe, vagy
közcsatornába kerül.
45. §

(1) A települési folyékony hulladék szippantására és szállítására vonatkozó szerződés a
közszolgáltatás megrendelésével az ingatlan tulajdonosa és a szakvállalkozó közt jön
létre, melynek keretében a szakvállalkozó köteles a közszolgáltatásnak 72 órán belül
eleget tenni.
(2) A közszolgáltató nem tagadhatja meg a települési folyékonyhulladék elszállítását
kivéve, ha a szippantandó anyagról érzékszervi megállapítás (szag, szín, összetétel
stb.) alapján feltételezhető, hogy az közcsatornába a vonatkozó jogszabályi
rendelkezés alapján nem engedhető. Ez esetben a szakvállalkozó köteles
laboratóriumi vizsgálat készíttetésére. Amennyiben a laboratóriumi vizsgálat
eredményeként nem tekinthető települési folyékony hulladéknak a hulladék, úgy a
vállalkozó – a laboratóriumi vizsgálat igazolt költségének a megrendelőre történő
áthárításával – a mindenkori jogszabályi előírások figyelembevételével, a jegyző
értesítése mellett, megtagadja az elszállítást.
(3) A közszolgáltató a települési folyékony hulladékot még a szippantás napján köteles a
Tolna Víz – és Csatornamű Kft. telepére beszállítani, ott azt a vízmű által kijelölt
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helyen és módon a vízműnek átadni, a beszállítás tényét, a szippantott víz
mennyiségét a telephely üzemeltetőjével igazoltatni.
(4) A közszolgáltató köteles a települési folyékony hulladék eredetét igazolni és az erre
vonatkozó iratokat 5 évig megőrizni.
(5) Amennyiben a közszolgáltató illegális szennyvízleürítést
közszolgáltatási szerződést az önkormányzat megszünteti.

végez,

akkor

a

46. §
A települési folyékony hulladék ártalmatlanítása
(1) A települési folyékony hulladék ártalmatlanítását a Tolna Víz- és Csatornamű Kft. a
telephelyén biztosítja.
(2) A települési folyékony hulladék átvételét, ártalmatlanítását a környezetvédelmi
hatóság hulladékkezelési engedélyében leírtaknak megfelelően kell végezni.
(3) A település folyékony leürítő-hely üzemeltetőjének a beszállítást végző
szakvállalkozók kötelesek az ártalmatlanítási díjat megfizetni, a díjfizetésről szóló
bizonylatokat 5 évig megőrizni, ellenőrzés esetén azokat a hatóságoknak bemutatni.
IV. FEJEZET
Vegyes és záró rendelkezések
47. §30
Szabálysértés

48. §31

49. §
Eljárási rendelkezések
(1) Amennyiben magasabb szintű jogszabály az eljárást nem utalja más szerv
hatáskörébe, a polgármester az e rendeletben foglaltak betartását oly módon is
Hatályon kívül helyezte a Képviselő-testület 5/2012.(III.27.) önk. rendelet 5.§-a, hatályos 2012. április 16.
napjától.
30

Hatályon kívül helyezte a Képviselő-testület 5/2012.(III.27.) önk. rendelet 4.§-a, hatályos 2012. április 16.
napjától.
31
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biztosítja, hogy a szabályszegőt – felszólítást követően – kötelezi jogellenes
magatartásának megszüntetésére és az eredeti állapot helyreállítására.
(2) A polgármester eljárására a 32Ket. szabályai alkalmazandók.
50. §
Hatálybalépés
(1) Ez a rendelet 2005. február 1-jén lép hatályba.
(2) A kihirdetésről helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
Fülöp János sk.
polgármester

Herczig Gáborné sk.
jegyző

Fadd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
1/2005.(II. 01.) Kt. rendeletének

1. sz. melléklete33
A települési szilárd hulladék begyűjtése és szállítása Fadd közigazgatási
területén SZERDAI napokon az alábbi rend szerint történik:
1./ Fadd községben heti 1 alkalommal:
Mátyás király utca, Sándor utca, Tanács utca, Vörösmarty Mihály utca, Kölcsey Ferenc
utca, Zrínyi Miklós utca, Jókai Mór utca, Hunyadi utca, Sport utca, Rózsa utca, Garay
János utca, Petőfi Sándor utca, Ady Endre utca, Táncsics utca, Kisköz, Béke utca, Váci
Mihály utca, Arany János utca, Deák Ferenc utca, Rákóczi Ferenc utca, Béri Balogh
Ádám utca és Béri Balogh Ádám liget, Főmajor
Temetősor, Tasnád utca, Kossuth Lajos utca, Új utca, Etelköz, Kinizsi utca, Széchenyi
utca, Dózsa György utca, Somos utca, Templom utca, Radnóti utca, Munkácsy Mihály
utca, Csokonai Vitéz Mihály utca, Alvég utca, Tokaj utca, Öreg utca, Dombori utca.
2./ Zöldhulladék gyűjtése:
Tárgyév április 1. – november 30. között 2 hetente egyszeri alkalommal
A zöldhulladék gyűjtésének munkarendje megegyezik a lakossági szilárd kommunális
hulladék gyűjtési munkarendjével.
Módosította a Képviselő-testület 14/2005.(X.27.)Kt. rendelet 1. § (1) bekezdése, hatályos 2005. november 1.
napjától
33
Módosította a Képviselő-testület 19/2011(XII.13.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése, hatályos 2011.
december 14. napjától
32
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A települési szilárd hulladék begyűjtése és szállítása Fadd közigazgatási
területén HÉTFŐI napokon az alábbi rend szerint történik:
3./ Fadd, Vólent öböl, Dombori üdülő terület és Dombori öregfalu.
a./ Fadd-Dombori üdülőkörzetben és Fadd, Vólent öbölben április 1. – szeptember
30. közötti időszakban hetente 1 alkalommal
b./ Üdülőkörzetben lévő lakóházak esetében és Dombori öregfaluban egész éven át
heti 1 alkalommal
c./ A zöldhulladék gyűjtésének munkarendje megegyezik a lakossági szilárd
kommunális hulladék gyűjtési munkarendjével a 2./ pontban meghatározott
időszakokban.
Ha a szállításra megjelölt hétfői nap munkaszüneti vagy pihenőnapra esik, akkor is az
esedékesség napján kerül sor a szállításra.
4./ Az éves lomtalanítás időpontja a település teljes területén:
Május hónap 2. ürítési napján
Október hónap 2. ürítési napján.
5./A közszolgáltató a közszolgáltatás teljesítésére, rendjére éves naptárt bocsát ki.
Fadd Nagyközség Önkormányzata
1/2005.(II. 01.) Kt. rendeletének
2. számú melléklete34
2011. évre szóló lakossági és azzal egy tekintet alá eső gazdálkodó szervezetnek
hulladékgyűjtési, hulladékszállítási, és kezelési díj kalkuláció
Szabványos tároló edényzetek és a díjfizetési tételek
Típus edényzet: a korszerű pormentes gyűjtés járműveihez kifejlesztett speciális,
szabványosított tárolóedények, melyek térfogatuk és anyaguk szerint különböző gyűjtési
igények kielégítésére alkalmasak.
Lakossági szemétszállítás egységnyi díjtétel:

Megnevezés

Ft/ürítés

Éves
díj

Módosította a Képviselő-testület 19/2011(XII.13.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése, hatályos 2011.
december 14. napjától
34
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70 literes gyűjtőedény heti egyszeri ürítési
díja

245,- Ft+áfa

12 740,- Ft+Áfa

110/120 literes gyűjtőedény heti egyszeri
ürítési díja

385,- Ft+áfa

20 020,- Ft+Áfa

240 literes gyűjtőedény ürítési díja

840,- Ft+áfa

43 680,- Ft+áfa

770 literes gyűjtőedény ürítési díja

2.695,- Ft+áfa

-

1100 literes gyűjtőedény ürítési díja

3.850,- Ft+áfa

-

Szolgáltatói emblémával ellátott 70 literes
hulladékgyűjtő zsák ára Ft/db

340,- Ft+Áfa

-

A lakossági díjfizetési kötelezettség e mellékletben megállapított díjainak alkalmazása
2012. január 1. napjától lép hatályba, a fenti díjtételek szerinti hulladékkezelési
közszolgáltatási díj 2012. december 31-ig kerül alkalmazásra.
A szolgáltató két havonta bocsát ki számlát.
Fadd Nagyközség Önkormányzata
1/2005.(II. 01.) Kt. rendeletének
35

3. számú melléklete

A települési szilárd hulladék egyes újrahasznosítható összetevőinek
- papír, műanyag, üveg –

szelektív gyűjtése Fadd közigazgatási területén az alábbi a hulladékgyűjtőszigeteken (gyűjtősziget) elhelyezett
szabványosított gyűjtőedényekben szelektív gyűjtéssel történik.
I. gyűjtősziget:

Fadd, Mátyás király utca – Öreg utca kereszteződése melletti
közterületen a Fokon

II. gyűjtősziget:

Fadd, Mátyás király utca - Sport utca kereszteződésénél közterületen
(a volt piactér helyén)
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Beiktatta a Képviselő-testület 1/1008.(I.30.)Kt. rendelet 3. §-a, hatályos 2008.07.01..napjától
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III. gyűjtősziget:

Fadd, Váci Mihály utca 1. (Iskola és az Élelmiszer Bolt melletti közterületen)

IV. gyűjtősziget:

Fadd, Széchenyi - Templom utcai kereszteződésnél közterületen

V. gyűjtősziget:

Fadd, Nefelejcs utca 6. (Központi parkoló mellett közterületen)

Fadd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2005.(II. 01.) Kt. rendelet
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Függeléke
Faddon és Fadd-Domboriban szemétszállításra alkalmas emblémás zsákot árusító
helyek:

36

1.

Fatodi Kft. székhelye: Fadd, Dózsa Gy. u. 12. Iroda

2.

Fatodi Kft. telephelye: Fadd-Dombori, Nefelejcs u. 6.

Módosította a Képviselő-testület 24/2007.(XII.12.)Kt. rendelet 8. §-a, hatályos 2008. január 1. napjától

