Apátfalva Község Önkormányzat Képviselı-testülete
30/2009.(XII.18.)Ör
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás
kötelezı igénybevételérıl szóló
17/2008.(X.01.) Ör módosításáról

Apátfalva Község Önkormányzat Képviselı-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló
többször módosított 2000. évi XLIII. tv. 23. §-ban biztosított jogkörében eljárva az alábbi
rendeletet alkotja:
1. §
A 2. § (8) a.) pont bekezdés helyébe a következı rendelkezés lép:
a) a közterületen keletkezı, továbbá az ingatlantulajdonos által a Közszolgáltató
szállítóeszközeihez rendszeresített, az ingatlan tulajdonos, használó által biztosított
győjtıedényzetbe, az ingatlanon győjtött és a Közszolgáltató rendelkezésére
bocsátott települési szilárd hulladék begyőjtésére és rendszeres, illetve alkalmi
elszállítására;
2. §
A 4. § (1) és (2) bekezdések helyébe a következı rendelkezés lép:
(1) A települési szilárd hulladékot a 7. § (2) bekezdésében megjelölt szolgáltató
kizárólag a Hódmezıvásárhely, 01957/1 hrsz-ú területre az A.S.A tulajdonában
és üzemeltetésében lévı Hulladékkezelı telepre szállítja érvényes
hulladékszállítási engedélye alapján - ártalmatlanítás és kezelés céljából.
(2) Az elszállított súly az A.S.A. Köztisztasági Kft. által kiállított mérési
jegyzıkönyv alapján kerül összesítésre.
A 4. § (3) bekezdése hatályát veszti.
3. §
Az 5. § (3) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép, és kiegészül a (4), (5), (6)
bekezdéssel
(1) A győjtıedényeket a közterületen a Közszolgáltató által megjelölt idıpontokban a győjtést
végzı gépjármővel megközelíthetı és ürítésre alkalmas helyen a szállítási napot
megelızı napon 18 órától lehet kihelyezni.
(2) Ha a győjtıedényben olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényben
összetömörödött vagy befagyott, illetve az edényben lévı hulladékot úgy összepréselték,
hogy emiatt az edényt üríteni nem lehet, az ingatlantulajdonos a Közszolgáltató
felhívására köteles az edényt üríthetıvé, illetve használhatóvá tenni. Köteles továbbá az
így okozott esetleges kárt megtéríteni.
(3) Tilos a győjtıedénybe folyékony, mérgezı, tőz- és robbanásveszélyes anyagot, állati
tetemet vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyezteti a begyőjtést, ürítést
végzı személyek vagy más személyek életét, testi épségét, egészségét.
(4) A kihelyezett győjtıedénybıl guberálni tilos.

4. §
A 7. § (2), (4), (5), (7) és (8) bekezdések helyébe a következı rendelkezések lépnek:
(1) Apátfalva Község Önkormányzat Képviselı-testülete köztisztasági közszolgáltatás
ellátásával bízza meg és kötelezi a szolgáltatással kapcsolatos jelen rendeletben
meghatározott jogosítványokkal
a Csongrád Megyei Településtisztasági Kft-t (6724 Szeged, Cserzy M. u. 30/B.).
(2) A szolgáltatást igénybe vevık számára a szabványos és rendszeresített hulladékgyőjtı és
tárolóedények (típus-edényzet), valamint a konténer (továbbiakban együtt: tárolóedény)
használata kötelezı. A tárolóedények beszerzése az ingatlan tulajdonos, használó
feladata.
(3) Az ürítések gyakorisága hetente egy alkalommal történik.
(4) A szolgáltató köteles a szemétgyőjtı edényzet kiürítését kíméletesen, az elvárható
gondossággal elvégezni.
(5) A szeméttároló edényeket az ütemezett szállítási idın kívül csak az ingatlanon belül,
illetve közterületen, közterület használati engedély alapján tárolható. Ürítés után a tároló
edényt a lehetı legrövidebb idın belül el kell vinni a közterületrıl.
5. §
A 8. § (1), (2) (4), (8) bekezdések helyébe a következı rendelkezések lépnek:
(1) A közszolgáltatás ellátásáért a szolgáltatót megilletı díjakat a melléklete tartalmazza.
(2) A díjakat az igénybevevı számla ellenében, negyedévente, utólag köteles megfizetni, a
számlázási idıszakot követı 8 napon belül készpénzben, átutalással, vagy postai úton. A
meg nem fizetett díj adók módjára behajtható köztartozásnak minısül a Hgt. rendelkezései
szerint.
(3) Az ingatlan tulajdonosa (használója, bérlıje) közszolgáltatási szerzıdéskötési
kötelezettségének köteles eleget tenni, az ehhez szükséges adatokat a közszolgáltatást
nyújtó részére átadni.
(4) Amennyiben az ingatlan a népességnyilvántartás igazolása alapján nem lakott, az
ingatlantulajdonos írásbeli kérelemben kérheti a közszolgáltatás szüneteltetését. Az
ingatlan lakatlanságának tényét a jegyzı igazolja.
A 8. § kiegészül a (9) bekezdéssel
(5) A lakásból való tartós – minimum 3 hónap – távollét (külföldi munkavállalás,
szabadságvesztés, stb.) esetén az egységnyi díjtételt a közszolgáltató kérelemre csökkenti,
a lakásba történı lakcímbejelentkezés esetén növeli; kijelentkezés, elhalálozás esetén
pedig csökkenti az egységnyi díjtételt.

6. §

(1) A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2010. január 1-tıl kell
alkalmazni. Ezzel egyidejőleg hatályát veszti a 26/2008. (XII.17.) önkormányzati
rendelet, valamint a 17/2008. (X.01.) önkormányzati rendelet 2. § (8) bekezdés a pontja,
4. § (1), (2) és (3) bekezdése, az 5. § (3) bekezdése, a 7. § (2), (4) (5), (7) és (8)
bekezdése, a 8. § (1), (2), (4) és (8) bekezdése, a 10. § (1) bekezdés b.) pontja hatályát
veszti.
(2) A rendelet azon rendelkezései, amelyeket a módosítás nem érintett, továbbra is
változatlanok és hatályosak.

Varga Péter
polgármester

Sajtos László
jegyzı

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS
Amely létrejött egyrészrıl Apátfalva Község Önkormányzat (6931 Apátfalva, Templom u.
69.) mint megrendelı – a továbbiakban Megrendelı, másrészrıl Csongrád Megyei
Településtisztasági Kft. (6724 Szeged, Cserzy Mihály u. 30/B.), mint közszolgáltató – a
továbbiakban Közszolgáltató között az alábbi feltételekkel:
A Megrendelı megrendeli a Közszolgáltatótól Apátfalva Község Önkormányzat
közigazgatási határán belül a települési szilárd hulladék (továbbiakban hulladék) győjtését,
ártalmatlanítást eredményezı szállítását.
1.) Közszolgáltatás tárgya:
Közszolgáltató 2010. év január hó 01. napjától, 2019. év december hó 31. napjáig ellátja
Apátfalva Község közigazgatási területén – belterület - keletkezı, rendszeresített
győjtıedényben elhelyezett települési szilárd hulladék összegyőjtését és rendszeres
elszállítását hatósági engedéllyel mőködı hulladékártalmatlanító telepre.
A szerzıdés nem tartalmazza a különleges kezelést igénylı – veszélyes – hulladékok
győjtését, szállítását, ártalmatlanítását.
2.) A közszolgáltatás kiterjedése, szolgáltatási kötelezettség
 A közszolgáltatás kiterjed Apátfalva Község közigazgatási területén keletkezı,
rendszeresített győjtıedényben elhelyezett települési szilárd hulladék összegyőjtésére és
rendszeres elszállítására, a kijelölt, hatósági engedéllyel mőködı hulladékártalmatlanító
telepre a következık szerint:
- ingatlanhoz kapcsolódóan a közterületre kihelyezett rendszeresített hulladékgyőjtı
edényzet ürítése és a hulladék elszállítása,
- ingatlanhoz kapcsolódóan a hulladékgyőjtı edényzet mellé kihelyezett, a többlethulladék
győjtésére szolgáló zsák elszállítása,
- évi 1-szeri lomtalanítás elvégzése Szolgáltatóval egyeztetett idıpontban.

3.) Közszolgáltatás gyakorisága, módja
- győjtıedényzetbıl ürítve és elszállítva heti egy alkalommal,

4.) Közszolgáltatási díj, fizetési feltételek
A közszolgáltatási díjakat az 1. sz. melléklet tartalmazza. A díj a 64/2008 (III.28.)
Kormányrendelet szerint kerül megállapításra.
A hulladékszállítási díj számlázása negyedéves idıszakonként történik a Megrendelı
(lakosság) felé, melyet a számla kiállításától számított 8 napon belül kell az
ingatlantulajdonosnak kiegyenlíteni. Amennyiben ez nem történik meg, a közszolgáltató
felszólítja a maradéktalan díjfizetési kötelezettségére.
Felszólítás eredménytelensége esetén a díjhátralék keletkezését követı 90. nap után a
Szolgáltató a díjhátralék adók módjára történı behajtását kezdeményezi a települési
önkormányzat jegyzıjénél.
Az Önkormányzat Jegyzıje haladéktalanul intézkedik a díjhátralék és a felmerült költségek
behajtása érdekében. A behajtott díjhátralékot Megrendelı 8 napon belül átutalja a
közszolgáltatónak.

5.) Közszolgáltató kötelessége
 A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény és annak végrehajtásáról szóló,
kormányrendeletekben foglalt rendelkezések betartása.
 Közszolgáltatás folyamatos és teljeskörő ellátása.
 Közszolgáltatás heti rendszerességgel történı végzése.
 Szükséges gépek, jármővek, eszközök, berendezések, valamint a szükséges dolgozói
létszám biztosítása.
 A közszolgáltatás folyamatos, biztonságos és bıvíthetı teljesítéséhez szükséges
fejlesztések, beruházások és karbantartások elvégzése.
 A közszolgáltatás körébe tartozó hulladékok elszállítása az A.S.A Köztisztasági Kft.
hódmezıvásárhelyi hulladéklerakó telepére ártalmatlanítás céljából.
 Az alkalmazott közszolgáltatási díj mértékérıl és az alkalmazás tapasztalatairól az
önkormányzat képviselı testületének évente egyszeri tájékoztatása.
 A közszolgáltatás teljesítésével összefüggı adatszolgáltatás rendszeres teljesítése és
meghatározott nyilvántartási rendszer mőködtetése.
 A közszolgáltatói tevékenységérıl évente részletes, költségelszámolást készíteni és azt a
települési önkormányzatnak benyújtani.
 A fogyasztók számára könnyen hozzáférhetı ügyfélszolgálat mőködtetése a Szolgáltató
központjában (6724 Szeged, Cserzy M. u. 30/B), telefon/fax: 62/550-027. Szállítással
kapcsolatos ügyek intézése a 62/425-231-es telefonszámon.
 Amennyiben a közszolgáltatást megrendelı részérıl panasz, észrevétel merül fel, úgy azt
a közszolgáltató 30 napon belül kivizsgálja és annak eredményérıl megrendelıt 30 napon
belül írásban értesíti.
 Szolgáltatás során keletkezett károk megtérítése a gépjármő felelısségbiztosítás alapján,
vagy saját hatáskörben.
 Mindenkor érvényes idevonatkozó központi jogszabályokban és helyi rendeletekben
szereplı feltételek betartása.

6.) Önkormányzat kötelessége
 A közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásához a Közszolgáltató számára szükséges
információk szolgáltatása, a Hgt. 23 §-ának g) pontjára tekintettel.
 A közszolgáltatás körébe tartozó és a településen folyó egyéb hulladékkezelési
tevékenységek összehangolásának elısegítése.
 A településen mőködtetett különbözı közszolgáltatások összehangolásának elısegítése.
 A települési igények kielégítésére alkalmas hulladék győjtésére, kezelésére,
ártalmatlanítására szolgáló helyek és létesítmények kijelölése.
 A közszolgáltató kizárólagos közszolgáltatási jogának biztosítása a 224/2004. (VII.22.)
Korm. Rendelet 3. § (1) bekezdés a), b) és f) pontjaiban foglaltakra figyelemmel.
 Évente Közszolgáltató javaslata alapján a szolgáltatás díjtételeinek megállapítása.
 Indokolt mértékő díjemelési javaslat elutasítása esetén az okozott károk megtérítése.
7.) Közszolgáltató felelısségbiztosítási rendszere
Szolgáltató kettıs felelısségbiztosítással rendelkezik. Elsıdlegesen minden társasági
gépjármő rendelkezik érvényes gépjármő felelısségbiztosítással, továbbá a Társaság
alapvagyon biztosítással is. Ezeken felül 150.000,- Ft-os letéti összeg is rendelkezésre áll
HAVÁRIA esetén az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédemi, Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelıség közvetlen engedélyezési jogával.
7.1. Hulladékgyőjtés-, szállítás végzésének felelıssége:





Tevékenysége megfelelı szakmai színvonalon való ellátásának biztosítéka a több mint 20
éves e téren lévı szakmai múlt,
A települési kommunális hulladékok begyőjtésére és szállítására az Alsó-Tisza-vidéki
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség által 49-602-1-8/2008.
számú hatósági engedély.
Tevékenység hibás teljesítésébıl, vagy megtagadásából származó teljes kár megtérítése
Közszolgáltatót terheli, kivételt képez, ha a nem teljesítés személyi sérülés
megakadályozása, vagy rendkívül nagy anyagi kár elkerülése illetve járhatatlan utak miatt
történik.
7.2. A hulladékgyőjtés, szállítás során okozott károk felelısség vállalása:




Idegen gépjármőveknél kötelezı felelısségbiztosítás.
Épületekben, építményekben okozott kár esetén: gépjármő felelısségbiztosítás, általános
felelısségbiztosítás, vagy Közszolgáltató költségei terhére.

8.) Közszolgáltatási szerzıdés módosítása
Ha a közszolgáltatási szerzıdés megkötését követıen alkotott jogszabály a közszolgáltatási
szerzıdés tartalmi elemeit úgy változtatja meg, hogy az valamelyik szerzıdı fél lényeges
és jogos érdekeit sérti, a szerzıdı felek egybehangzó akarattal a szerzıdést módosíthatják.
9.) A KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS MEGSZŐNÉSE
A közszolgáltatási szerzıdés megszőnik a benne meghatározott idıtartam lejártával.
Ezen szerzıdést Felek 6 hónapos felmondási határidıvel mondhatják fel. A felmondást a
másik féllel írásban közölni és megindokolni kell.
Szerzıdés hatályán belüli egyoldalú szerzıdésszegés esetén (kivételt képez szerzıdés
felbontása a szerzıdésben szereplı kötelességek nem teljesítése miatt történik) a szerzıdést
szegı köteles a másik fél részére okozott kár megtérítésére.
Közszolgáltató a közszolgáltatási szerzıdést akkor mondhatja fel, ha az önkormányzat a
közszolgáltatási szerzıdésben meghatározott kötelezettségét – a közszolgáltató felszólítása
ellenére – súlyosan megsérti, és ezzel a közszolgáltatónak kárt okoz vagy akadályozza a
közszolgáltatás teljesítését.
Jelen szerzıdésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és a vonatkozó
jogszabályok az irányadók.
Jelen szerzıdésbıl eredı jogvitákat szerzıdı felek elsıdlegesen egymás közt, peren kívül
kívánják rendezni. Peres jogvita esetén a területileg illetékes bíróság illetékességének vetik
alá magukat.
Felek a szerzıdést elolvasták, értelmezték, és mint akaratukkal mindenben egyezıt a mai
napon aláírták.
Apátfalva, 2009. december hó 18. napján

Varga Péter
polgármester
Apátfalva Község Önkormányzata
Megrendelı

Dr. Koltainé Farkas Gabriella
Ügyvezetı igazgató
Csongrád Megyei Településtisztasági Kft.
Közszolgáltató

Közszolgáltatási szerzıdés

1. sz. melléklete

Települési szilárd hulladék győjtése, elszállítása és ártalommentes elhelyezése:
Lakosság:
30 literes edényzet:

167,50 Ft/ürítés

60 literes edényzet:

307,50 Ft/ürítés

90 literes edényzet:

453,75 Ft/ürítés

120 literes edényzet:

548,75 Ft/ürítés

150 literes edényzet:

683,75 Ft/ürítés

Az árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák!

Az árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák!
Közületek
110/120 litere edényzet
1.100 literes edényzet
4 m3-es konténer

695,-Ft/dr/ürítés
6.954,-Ft/db/ürítés
25.286,-Ft/db/ürítés

Az árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák!

Apátfalva, 2009. december 18.

Varga Péter
polgármester
Apátfalva Község Önkormányzata
Megrendelı

Dr. Koltainé Farkas Gabriella
ügyvezetı igazgató
Csongrád Megyei Településtisztasági Kft.
Közszolgáltató

