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FOLYÉKONY HULLADÉK GYŰJTÉSÉRŐL 
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Regöly Község Önkormányzati Képviselő-testülete 
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
tv. 10. § /1/ bekezdés a.) pontjában, valamint az 
egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevé-
teléről szóló 1995. évi LXII. tv. 1. §-ában, 2. §-
ában és 4. § /4/ bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján a következő rendeletet alkotja: 
 

I. Fejezet 
 

Általános rendelkezések 
 

1. § 
 
(1) Regöly Község Képviselő-testülete a jelen 

rendelet 2. § 6.) pontjában meghatározott kör-
ben helyi közszolgáltatást szervez a települési 
szilárd hulladék valamint a települési folyé-
kony hulladék rendszeres gyűjtésére, elszállí-
tására és ártalommentes elhelyezésére és e te-
vékenység ellátásáról helyi közszolgáltatás út-
ján gondoskodik. 

 
(2) A települési szilárd és folyékony hulladékkal 

kapcsolatos komplex helyi közszolgáltatás cél-

ja a köztisztaság, a közegészségügyi rendel-
kezések betartásának biztosítása, valamint 
az épített környezet védelme. 
A kötelező közszolgáltatásra vonatkozó ren-
delkezések célja a tevékenység kiszámítha-
tó, biztonságos ellátása, a kötelezettségek el-
lenőrizhetősége. 

 
(3) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos 

tevékenységre vonatkozó komplex helyi 
közszolgáltatás Regöly község egész köz-
igazgatási területére kiterjed. 

 
(4) A község közigazgatási területén lévő vala-

mennyi ingatlan tulajdonosa, tulajdonosi kö-
zössége, használója /a továbbiakban: tulaj-
donos/ az ingatlanon keletkező települési 
szilárd hulladék összegyűjtéséről, elszállítá-
sáról és ártalommentes elhelyezéséről e ren-
deletben meghatározott módon köteles gon-
doskodni. 

 
(5) A község közigazgatási területén a települési 

szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező 
komplex helyi közszolgáltatás teljesítésére a 
jelen rendelet szabályai szerint lefolytatott 
pályázat alapján jogot szerzett szolgáltató a 
Kaposvári Városgazdálkodási Részvénytár-
saság /a továbbiakban: Szolgáltató/. 

 
2. § 

 
E rendelet alkalmazásában: 
 
1. települési szilárd hulladék: az ingatlanon 

keletkező háztartási szilárd hulladék és az 
egyéb (nem háztartási) szilárd halmazállapo-
tú visszamaradt anyag hulladék), amely a 
vonatkozó jogszabályi rendelkezések értel-
mében települési szilárd hulladékként ártal-
matlanítható, hasznosítható, kivéve az egyéb 
jogszabályokban meghatározott veszélyes 
hulladékot és a radioaktív hulladékot; 

 
2. háztartási szilárd hulladék: a rendszeres ház-

tartási szilárd hulladék és az alkalmi háztar-
tási szilárd hulladék; 

 
3. rendszeres háztartási szilárd hulladék: a la-

kás, üdülés, pihenés során az ingatlanon (így 
a lakásokban, valamint a nem lakás céljára 
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szolgáló egyéb helyiségekben és területeken) 
folyamatosan keletkező, a Szolgáltató által 
rendszeresített gyűjtőtartályokban átmenetileg 
tárolható, rendszeres gyűjtőjárattal, a jogszabá-
lyi előírásoknak megfelelő zárt rendszerű cél-
géppel szállítható hulladék (így pl. a konyhai 
hulladék, papír, üveg, csomagoló eszköz, ház-
tartási edény, kézi eszköz, rongy, söpredék, sa-
lak, hamu, korom, továbbá kisebb mennyiségű 
falvakolat, a kerti és járdatakarítási hulladék, 
kisebb mennyiségű falomb, nyesedék, kará-
csonyfa), továbbá 
a lakásban, valamint a nem lakás céljára szol-
gáló egyéb helyiségekben és területen folytatott 
kisipari tevékenység gyakorlásából keletkezett 
hulladék, feltéve, hogy együttesen elhelyezhető 
a Szolgáltató által rendszeresített szemétgyűjtő 
tartályokban és ártalmatlanítható a tulajdonos 
által kötelezően igénybe vett közszolgáltatás 
keretében kijelölt ártalmatlanítóhelyen; 
 

4. alkalmi háztartási szilárd hulladék: a lakás, 
üdülés, pihenés során az ingatlanon (így laká-
sokban, valamint a nem lakás céljára szolgáló 
egyéb helyiségekben és területeken) alkalmilag 
képződött vagy felhalmozott hulladék, vissza-
maradt anyag, ha rendszeresített gyűjtőedény-
ben mérete vagy minősége miatt nem helyezhe-
tő el, amely lehet 

 
a) lomtalanítás alá tartozó alkalmi háztartási 

szilárd hulladék: nagyobb méretű darabos 
hulladék, (így pl. nagyobb háztartási esz-
köz, berendezési tárgy, bútor, ágybetét, 
stb.) amelyet a rendeletben kijelölt Szol-
gáltató évi egyszeri – előre közzétett idő-
pontban történő – lomtalanítás során el-
szállít; 

b) esetileg szállítható alkalmi háztartási szi-
lárd hulladék: az a) pont alá nem tartozó, 
eseti megrendelés alapján ártalmatlanítás 
céljából elszállítandó hulladék (pl. építési, 
bontási törmelék, autóroncs, stb.); 

 

5. egyéb (nem háztartási) szilárd hulladék: az in-
gatlan folytatott ipari, kereskedelmi, szolgáltató 
és egyéb gazdasági tevékenység során, vala-
mint a közintézményekben keletkező rendsze-
res egyéb szilárd hulladék; 

 

a) rendszeres egyéb szilárd hulladék: a te-
vékenységgel összefüggésben – a tevé-
kenység jellegének megfelelően – rend-
szeresen és/vagy folyamatosan keletke-
ző, a Szolgáltató által rendszeresített 
gyűjtőedényben átmenetileg tárolható, a 
jogszabályi előírásoknak megfelelő 
rendszerű célgéppel szállítható egyéb 
szilárd hulladék, amely a települési szi-
lárd hulladék elhelyezésére kijelölt 
ártalmatlanítóhelyen helyezhető el; 

b) alkalmi egyéb szilárd hulladék: a tevé-
kenység fenntartásának folyamatában 
esetileg, nem ismétlődően keletkező, a 
települési szilárd hulladék elhelyezésére 
szolgáló egyéb ártalmatlanítóhelyen, lé-
tesítményben elhelyezhető vagy haszno-
sítható egyéb szilárd hulladék; 

 
6. települési szilárd hulladékkal kapcsolatos 

komplex helyi közszolgáltatás: a rendelet 2. § 
3., 4.a) és 5.a) pontjaiban megjelölt települési 
szilárd hulladék rendszeres gyűjtésére, el-
szállítására és ártalommentes elhelyezésére 
irányuló közszolgáltatás; 

 
7. szolgáltató: Regöly község közigazgatási 

területén a rendelet hatálya alá tartozó telepü-
lési szilárd hulladékkal kapcsolatos komplex 
helyi közszolgáltatás teljesítésére – jelen 
rendelet szabályai szerint lefolytatott pályá-
zat alapján – kizárólagos jogot szerzett in-
tézmény vagy szakvállalkozás, illetve több 
pályázó együttes pályázata esetén a pályáza-
tukban pályázatnyertességük esetére megje-
lölt intézmény vagy szakvállalkozás; 

 
8. közszolgáltatási szemétdíj: a tulajdonos által 

fizetendő, a képviselő-testület által rendelet-
ben megállapított díj, amely tartalmazza a te-
lepülési szilárd hulladék kijelölt 
ártalmatlanítóhelyen történő elhelyezésének 
díjhányadát is; 

 
9. ártalmatlanítóhely: a települési szilárd hulla-

dék elhelyezésére alkalmas lerakóhely, 
hasznosítóhely, létesítmény, amellyel a Szol-
gáltató rendelkezik. 
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10. települési folyékony hulladék elszállítására 
irányuló közszolgáltatás: a folyékony hulladék 
ideiglenes tárolására szolgáló létesítmény kiürí-
tése és a folyékony hulladék elhelyezés céljából 
történő elszállítása. 

 
A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos 

képviselő-testületi feladatok 
 

3. § 
 
(1) A képviselő-testület feladata különösen: 
 

a) a komplex helyi közszolgáltatás körébe 
tartozó települési szilárd hulladék rendsze-
res összegyűjtésének, elszállításának és 
ártalmatlanításának megszervezése; 
 

b) a települési szilárd hulladékkal kapcsola-
tos komplex helyi közszolgáltatás teljesí-
tésére szolgáltató kijelölése; 
 

c) a települési szilárd hulladékkal kapcsola-
tos komplex helyi közszolgáltatás díjának 
(közszolgáltatási szemétdíj) megállapítá-
sa. 
 

 
A tulajdonos kötelességei 

 
4. § 

 
(1)  A tulajdonos alapvető kötelezettsége, hogy: 
 

a) a települési szilárd hulladék keletkezését a 
lehető legalacsonyabb szinten tartsa; 
 

b) a települési szilárd hulladékot – különös te-
kintettel a hatékonyhasznosításra, feldolgo-
zásra, illetve a környezetbarát ártalmatlaní-
tásra – az elszállításra való átvételig gyűjt-
se, illetve tárolja; 
 

c) e rendeletben meghatározott módon és he-
lyen az ingatlanán keletkező települési szil-
ár hulladék gyűjtéséről, elszállításáról és ár-
talommentes elhelyezéséről gondoskodjon. 
A rendeletben meghatározott települési szi-
lárd hulladékkal kapcsolatos komplex helyi 
közszolgáltatás esetében kizárólag a Szol-
gáltató szolgáltatásait veheti igénybe; 

d) a települési szilárd hulladékot úgy kezel-
je, hogy az mások testi épségét, egészsé-
gét, jó közérzetét ne veszélyeztesse, a 
község természetes és épített környezetét 
az elkerülhetetlen mértéken felül ne 
szennyezze, a növény- és állatvilágot ne 
károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot 
ne zavarja; 
 

e) a közszolgáltatásba újonnan bekapcsoló-
dó tulajdonosként (ide értve a tulajdonos-
változás esetét is) a Szolgáltatónak beje-
lentse, hogy a települési szilárd hulladék-
kal kapcsolatos komplex közszolgáltatás 
kötelező igénybevételére kötelezetté vált, 
megjelölve rendszeres háztartási szilárd 
hulladék esetén az ingatlanon lakók lét-
számát, a rendelet hatálya alá tartozó 
egyéb (nem háztartási) szilárd hulladék 
esetén a rendszeresen keletkező hulladék 
mennyiségét. 

 
(2) Nem köteles a tulajdonos a települési szilárd 

hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatást 
igénybe venni azokon az ingatlanokon, ame-
lyeken hulladék nem keletkezik és nem gyü-
lemlik fel. 

 
A települési szilárd hulladék elhelyezésével 

kapcsolatos egyéb rendelkezések 
 

5. § 
 
A komplex helyi közszolgáltatás körébe tartozó 
települési szilárd hulladékot a Szolgáltató kizáró-
lag a rendelkezésében álló ártalmatlanító telepen 
helyezheti el. 
A község közigazgatási területén – beleértve a 
hatósági előírásoknak meg nem felelő jelenlegi 
szeméttelepet is – a rendelet hatályba lépésével 
egyidejűleg települési szilárd hulladékot ártal-
matlanításra elhelyezni, lerakni tilos. 
 

A komplex helyi közszolgáltatást ellátó szol-
gáltató kiválasztásának szabályi, a szerződés 

megkötése 
 

6. § 
 
(1) A komplex helyi közszolgáltatás körébe 

tartozó települési szilárd hulladékkal kap-
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csolatos tevékenység ellátására  a szolgáltató 
kiválasztása nyilvánosan meghirdetett pályáz-
tatással történik. 

 
(2) A képviselő-testület szolgáltatóvá egy intéz-

ményt vagy szakvállalkozást – illetve több pá-
lyázó együttes pályázata esetén a pályázatuk-
ban pályázatnyertességük esetére megjelölt in-
tézményt vagy szakvállalkozást jelöli ki. 

 
(3) A pályázati kiírásban rögzíteni kell, hogy a 

települési szilárd hulladékkal kapcsolatos 
komplex helyi közszolgáltatás elvégzésére az 
intézmény vagy szakvállalkozás, illetve több 
pályázó közösen nyújthat be pályázatot, aki – 
több pályázó esetén a közös pályázatban részt-
vevők mindegyike külön-külön – jogszabály-
okban foglalt szakmai és egyéb követelmé-
nyeknek megfelel, továbbá rendelkezik: 

 
a) a tulajdonában, kezelésében vagy bérle-

ményében lévő, hatóságilag engedélyezett 
olyan székhellyel, telephellyel, amely al-
kalmas a települési szilárd hulladékkal 
kapcsolatos komplex helyi közszolgáltatás 
végzéséhez szükséges gépek, gépi beren-
dezések és eszközök tárolására, tisztításá-
ra, fertőtlenítésére és karbantartására. 

b) a települési szilárd hulladék szállításához 
a jogszabályi előírásoknak megfelelő, zárt 
rendszerű, pormentes beürítést, a lom, az 
építési törmelék és a föld nyitott rendsze-
rű, de minden esetben szóródásmentes és 
takart szállítást lehetővé tevő járművekkel 
és gépekkel, valamint a szállítóeszközök-
höz rendszeresített zárt edényzettel; 

c) a komplex helyi közszolgáltatás megszer-
vezéséhez és teljesítéséhez a jogszabály 
előírásainak megfelelően képzett és meg-
felelő létszámú szakemberállománnyal; 

d) a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges 
ügyeleti és ügyfélszolgálati feladatokat el-
látó szervezettel illetve személyzettel; 

e) a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges 
nyilvántartási rendszerrel; 

f) olyan referenciával, amely bizonyítja, 
hogy a komplex helyi közszolgáltatás kö-
vetelményeinek az egész szolgáltatási idő-
szakban képes eleget tenni; 

g) hatóságilag engedélyezett szeméttelep-
pel, ártalmatlanítóhellyel. 

 
7. § 

 
(1) A pályázat alapján kiválasztott szolgáltató-

val a települési szilárd hulladékkal kapcsola-
tos komplex helyi közszolgáltatás teljesíté-
sére az önkormányzat közszolgáltatási szer-
ződést köt. 
A pályázat nyertese a jogszabályokban, va-
lamint a pályázati kiírásban meghatározott 
feltételeknek legjobban megfelelő, összessé-
gében legelőnyösebb ajánlatot tevő pályázó. 

 
(2) A szerződésben rögzíteni kell továbbá külö-

nösen a komplex helyi közszolgáltatás köré-
ben:  

 
a) a települési szilárd hulladék gyűjtésének 

gyakoriságát(kiemelten a rendszeresen 
keletkező háztartási szilárd hulladék 
gyűjtésének egy hetet meg nem haladó 
gyakoriságát) területenként; 

b) a települési szilárd hulladék gyűjtésének 
módját, valamint a hasznosítható hulla-
dékok körét és gyűjtésének illetve hasz-
nosításának módját; 

c) a közszolgáltatás igazolási és ellenőrzé-
si módját; 

d) a kijelölt ártalmatlanítóhelyek megne-
vezését; 

e) a közszolgáltatás finanszírozásának 
módját és feltételeit; 

f) a közszolgáltatás díjára (közszolgáltatá-
si szemétdíjra) vonatkozó rendelkezése-
ket; 

g) a szolgáltatónak a lakosság és a tulajdo-
nosok irányában fennálló tájékoztatási 
kötelezettséget és teljesítésének módját; 

h) a szerződés módosításának lehetséges 
okait és eljárási rendjét. 

 
(3) A szerződés meghatározatlan ideig érvé-

nyes, hat hónapos felmondási idővel szün-
tethető meg. 
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II. Fejezet 
 

A Szolgáltató által nyújtott komplex helyi köz-
szolgáltatás kötelező igénybevétele 

 
8. § 

 
(1) A tulajdonos köteles a Szolgáltató által nyúj-

tott komplex helyi közszolgáltatást igénybe 
venni. 

 
(2) A tulajdonos köteles a Szolgáltatónak bejelen-

teni az ingatlanán rendszeresen keletkező, a je-
len rendelet 2. § 5.a) pontja szerinti rendszeres 
egyéb szilárd hulladék keletkezésének tényét. 

 
A komplex helyi közszolgáltatás kötelező igény-

bevételének szünetelése 
 

9. § 
 
(1) Szüneteltethető a 8. § /1/ bekezdése szerinti 

komplex helyi közszolgáltatás kötelező igény-
bevétele azokon az ingatlanokon, amelyeken 
legalább 30 napig senki sem tartózkodik, s 
emiatt azokon hulladék sem keletkezik. 

 
(2) A közszolgáltatás igénybevételének szünetelé-

sére vonatkozó igényét a tulajdonos a szünete-
lés kívánt kezdő időpontja előtt, azt legalább 
30 nappal megelőzően írásban köteles bejelen-
teni a Szolgáltatónak. 

 
(3) Ha a szünetelés /1/ bekezdés szerinti feltételei-

ben változás következik be, a tulajdonos a 
Szolgáltatónak haladéktalanul köteles azt beje-
lenteni. 

 
A komplex helyi közszolgáltatás díja 

 
10. § 

 
(1) A Szolgáltatót megillető éves díjat havi esedé-

kességgel az önkormányzat közvetlenül fizeti 
meg külön-megállapodás alapján. 
A tulajdonos félévente 3 400 Ft díjat köteles 
megtéríteni az önkormányzat részére. A tulaj-
donost terhelő díjfizetés félévente, március 15-
ei és szeptember 15-ei esedékességgel történik. 

 

(2) Havi 50 % díjkedvezmény illeti meg a kö-
vetkező ingatlanok tulajdonosait: 
- Váralja utcai 
- Dózsa György utcai ingatlanok. 
- Batthyány u. 55, 59, 61. 
- Deák Ferenc u. 8, 10, 12, 14, 16. 
- Zrínyi u. 13. 
- Vas Gereben u. 4, 15. 
- Kinizsi u. 4. 
- Rákóczi u. 6, 8. szám alatti ingatlanok. 
 

(3) A komplex helyi közszolgáltatás igénybevé-
teléért az ingatlan tulajdonosát terhelő díj 
magában foglalja a rendelet 2. § 4.a) szerinti 
hulladék elszállításának díját is. 

 
(4) A tulajdonosnak nem kell közszolgáltatási 

díjat fizetni azokra a hónapokra, amelyek 
során a közszolgáltatás igénybevételére vo-
natkozó kötelezettsége a 9. § /1/ bekezdése 
alapján szünetelt. 

 
(5) Az ingatlan tulajdonosának változása esetén 

a közszolgáltatás díját a tulajdonosváltozás 
bejelentése hónapjának utolsó napjáig a régi, 
azután pedig az új tulajdonos köteles megfi-
zetni. 

 
(6) A tulajdonos e rendelet 2. § 4.b) és 5.b) 

pontjában meghatározott települési szilárd 
hulladékot a Szolgáltató igénybevétele nél-
kül is elszállíthatja a kijelöléssel és hatósági 
engedéllyel rendelkező ártalmatlanítóhelyre. 

 
(7) Az évi egyszeri lomtalanításon felüli és a 2. 

§ 4.a) pontja alá tartozó hulladékot eseti 
megrendelés alapján a tulajdonos a települé-
si szilárd hulladék elszállítására jogosult 
Szolgáltatóval vagy saját maga is elszállít-
tathatja. 

 
(8) Mentesülnek a szemétszállítási díj megfize-

tésének kötelezettsége alól azok az ingatlan-
tulajdonosok, akiknek a háztartásában csak 
70 éven felüli személyek élnek (alanyi men-
tesség). A mentesség a 70. életévük betölté-
sét követő évtől illeti meg a díjfizetésre kö-
telezetteket. 
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A hulladék gyűjtésére és elszállításra való át-
adására szolgáló tartályok használatával, keze-
lésével és elhelyezésével kapcsolatos kötelezett-

ségek 
 

11. § 
 

(1) A tulajdonos a települési szilárd hulladék gyűj-
tésére illetőleg elszállítására 110 literes, 120 li-
teres és 240 literes űrtartalmú gyűjtőtartályt 
köteles igénybe venni és használni. 

 
(2) A tulajdonos 25 kg-nál nem nagyobb súlyú 

műanyag zsákban is átadhatja gyűjtésre a 
Szolgáltatónak a háztartási szilárd hulladékot. 

 
(3) A tulajdonos kötelessége a rendszeres háztar-

tási szilárd hulladék, illetve rendszeres egyéb 
szilárd hulladék gyűjtésére és elszállításra való 
átadására szolgáló gyűjtőtartály szükség sze-
rinti tisztán tartása, fertőtlenítése és rendelte-
tésszerű használata. 

 
(4) Ha a gyűjtőtartályokban olyan nedves hulladé-

kot helyeznek el, amely az edényben összetö-
mörödött vagy befagyott, illetve a tartályban 
lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy emi-
att a tartályt az előírt módon kiüríteni nem le-
het, a tulajdonos köteles a tartályt üríthetővé, 
illetve használhatóvá tenni. 

 
(5) Tilos a tartályba folyékony, mérgező, robbanó 

vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely 
veszélyezteti az elszállítással foglalkozók vagy 
mások testi épségét vagy egészségét. 

 
(6) A tulajdonos köteles a saját, vagy a Szolgálta-

tótól bérelt gyűjtőtartályt, illetőleg műanyag 
zsákot a hulladék elszállítására minden hét 
szombati napjának reggel 6.30 órától az ingat-
lan előtti közterületre, a gyűjtést végző gép-
járművel megközelíthető és az ürítésre alkal-
mas helyre kihelyezni. 

 
(7) A hulladék elszállítása céljából kihelyezett 

tartály fedelének – a közterület szennyezésé-
nek elkerülése érdekében – becsukott állapot-
ban kell lenni. 
A kihelyezett tartály nem akadályozhatja a 
jármű- és gyalogosforgalmat és elhelyezése 
egyébként sem járhat baleset vagy károkozás 

veszélyének előidézésével vagy mások jó 
közérzetének, illetve a községképnek az in-
dokolatlan megzavarásával. 

 
(8) Az évente egy alkalommal szervezett lomta-

lanítás keretében  a Szolgáltató kizárólag a 
lakosságnál, a háztartásokban képződött, de 
a rendszeres hulladékszállításra használatos 
gyűjtőtartályokban el nem helyezhető, e 
rendelet 2. § 4.a) pontja szerinti hulladékot 
az általa előzetesen közölt időpontban szál-
lítja el és gondoskodik ártalmatlanításáról. A 
Szolgáltató által szervezett lomtalanítási 
szolgáltatás semmilyen más hulladékra (így 
pl. építési törmelékre, járműroncsra) nem 
terjed ki. 

 
(9) A lomtalanítás keretébe tartozó hulladékot a 

tulajdonos a Szolgáltató által megjelölt idő-
pontban helyezheti ki elszállítás céljára arra 
a helyre, amelyet a Szolgáltató hirdetmé-
nyében megjelölt. 

 
(10) A lomtalanítás keretében elszállításra kihe-

lyezett hulladékot úgy kell elhelyezni, 
hogy az a jármű- és gyalogosforgalmat ne 
zavarja, a zöldterületeket és a növényzetet 
ne károsítsa, továbbá ne járjon baleset vagy 
károkozás veszélyének előidézésével. 

 
(11) A szabálytalanul kihelyezett, valamint a 

lomtalanítás keretébe nem tartozó hulladék 
elszállítását a Szolgáltató csak külön díja-
zás ellenében végzi el. 

 
12. § 

 
A települési folyékony hulladék gyűjtése és 

elszállítása 
 

(1) Az ingatlan tulajdonos a háztartásában ke-
letkező folyékony hulladékot a saját telkén 
létesített, zárt rendszerű szennyvíztárolóban  
köteles gyűjteni és tárolni. 

 
(2) A tulajdonos köteles a tároló szükség szerin-

ti ürítéséről az arra kijelölt szolgáltató/k/ út-
ján gondoskodni. 

 
(3) Az önkormányzat a szolgáltatás ellátására 

megállapodást köt a szolgáltató/k/val. 
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(4) A szolgáltató a megrendelés alapján elszállított 

folyékony hulladékot a regölyi szennyvíztisztí-
tó telepre köteles beszállítani, esetleges meg-
hibásodás esetén a Tolna Víz- és Csatornamű 
KFT. által üzemeltetett gyönki vagy hőgyészi 
szennyvíztelepen elhelyezni. 

 
(5) A szippantott szennyvízkezelés általános for-

galmi adót nem tartalmazó szolgáltatási díja 
(szennyvíztelepi fogadás) a lakosság és a kö-
zületek esetében egyaránt 250 Ft/m3. 

 
(6) A szolgáltató/k/ az elvégzett szolgáltatás után 

állami támogatásra jogosult/ak/, melyet az ön-
kormányzattal kötött megállapodás alapján ve-
het/nek/ igénybe és azt a fajlagos lakossági rá-
fordítások /díjak/ csökkentésére kell fordítani. 

 
/ 
(7) Az állami támogatás igénylésének és elszámo-

lásának módját évente megállapodásban kell 
rögzíteni. 

 
III. Fejezet 

 
Ellenőrzéssel kapcsolatos rendelkezések 

 
13. § 

 
 (1) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos 

közegészségügyi rendelkezések ellenőrzését az 
ÁNTSZ szervei végzik. 

 
(2) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos 

kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése a 
községi jegyző feladata. 

 
IV. Fejezet 

 
Szabálysértések 

 
14. § 

 
(1) Szabálysértést követ el és 20 000 forintig ter-

jedő pénzbírsággal sújtható, aki 
 

a) a kötelező helyi komplex közszolgáltatás 
alá tartozó települési szilárd és folyékony 
hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatást 
és a helyi komplex közszolgáltatás alá 

nem tartozó szolgáltatást nem a rende-
letben meghatározott módon veszi 
igénybe; 

b) a kötelező komplex helyi közszolgálta-
tás teljesítése érdekében az e rendelet-
ben előírt bejelentési kötelezettségének 
nem tesz eleget. 

c) komplex helyi közszolgáltatás keretébe 
tartozó települési szilárd és folyékony 
hulladékkal kapcsolatos szolgáltatást 
jogosulatlanul végez; 

d) települési szilárd hulladékot felhalmoz, 
más ingatlanára az e rendeletben megál-
lapított feltételektől eltérően kihelyez; 

e) a gyűjtőtartályban folyékony, mérgező, 
robbanásveszélyes, vagy egyéb olyan 
anyagot helyez el, amely veszélyezteti 
az elszállítással foglalkozók vagy má-
sok életét, testi épségét vagy egészségét; 

f) a kötelező közszolgáltatás szünetelése 
érdekében valótlan bejelentést tesz; 

g) a rendelet 2. § 4.a) pontja szerinti hulla-
dékot a lomtalanítás Szolgáltató által 
megjelölt időpontján kívüli, attól eltérő 
időben kihelyez, illetve olyan hulladé-
kot helyez ki, amelyre a lomtalanítás 
nem vonatkozik. 

 
V. Fejezet 

 
15. § 

 
(1) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
 
(2) A rendeletet a képviselő-testület 1999. janu-

ár 28. napján tartott ülésén fogadta el. 
 
 Dávid Sándor sk.  Dr. Keller József sk. 

polgármester  jegyző 
 
 
 
A rendelet kihirdetésének napja:  
1999. február 15. 
 
 
 Dr. Keller József sk. 
 jegyző 
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A rendelet hiteléül:  
 
2004. december 21. 
 
 dr. Baranyai Eszter 
 jegyző 
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