TAGYON KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

15/2009.(XII.14.)
RENDELETE
A hulladékgazdálkodásról
Tagyon
község
Önkormányzatának
Képviselőtestülete
a
települési
környezet megóvása és tervszerű alakítása, fejlesztése, a természeti
táj megőrzése érdekében a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi
XLIII. törvény (továbbiakban: Ht) 23. §-ban kapott felhatalmazás
alapján - e rendeletben szabályozza a települési szilárd hulladék
kezelésének, a köztisztaság fenntartásának rendjét, a vízminőség
védelmét.
1. Fejezet
A rendelet hatálya
1.§.
(1) A rendelet hatálya kiterjed Tagyon község bel- és külterületén
(ideértve a volt zártkerteket is) lévő összes ingatlanra, azok
tulajdonosaira,
kezelőire,
használóira,
valamint
a
belés
külterületen lévő közcélú zöldfelületekre, parkokra.
(2) Rendelkezései kiterjednek minden természetes és jogi személyre,
jogi személynek nem minősülő szervezetre, aki (amely) állandó, vagy
ideiglenes jelleggel a község területén tartózkodik (működik).
(3)
Az
intézményes
háztartási
szemétszállítás
Tagyon
község
belterületén
kiterjed
valamennyi
szemétszállító
járművel
megközelíthető - utcára, köz-és magánterületre.
(4) Gazdálkodó szervezet a Ht.21.§ (2).bek.a) pontja alapján köteles a
szolgáltatást igénybe venni.
II. Fejezet
Hulladékgyűjtés
2.§.
(1)
A
köztisztasággal
és
a
településtisztasággal
kapcsolatos
önkormányzati
feladat
ellátása
keretében
Tagyon
község
Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselőtestület)
a háztartási hulladék rendszeres összegyűjtéséről, elszállításáról és
ártalmatlanításáról kötelező helyi közszolgáltatás útján gondoskodik.

(2) A háztartási hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatást a település
közigazgatási területén belül a rendszeres szemétszállításba bevont
ingatlanok
tulajdonosa,
használója,
kezelője
(továbbiakban:
tulajdonos) köteles igénybe venni.
(3) Az intézményes szemétszállítás keretében a háztartási hulladék
szállítható el. (A háztartási hulladék körét a Ht. és végrehajtási
szabályai határozzák meg.)
(4) Az egyéb szilárd hulladék elszállítására évente egy alkalommal
lomtalanítási akció keretében kerül sor.
3.§.
(1)
A
települési
szilárd
hulladékkal
kapcsolatos
helyi
hulladékkezelési
közszolgáltatás
(továbbiakban:
szemétszállítás)
teljesítésével
a
Képviselő-testület
a
PROBIÓ
Balatonfüredi
Településüzemeltetési
Zártkörűen
Működő
Részvénytársaságot
(a
továbbiakban: szolgáltatót) bízza meg.
(2)
A
szolgáltató
köteles
a
háztartási
hulladék
elszállításáról, ártalmatlanításáról gondoskodni.

folyamatos

(3)
A
közszolgáltatási
kötelezettség
és
jogosultság
az
ingatlantulajdonosokkal - a szerződéskötési kötelezettség mellett - e
rendelet alapján jön létre.
(4) A háztartási hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatás
megkezdéséről, nyújtásának lényeges feltételeiről a szolgáltató a
tulajdonost
írásban
értesíti.
A
kötelező
közszolgáltatással
kapcsolatos jogviszony a szolgáltató és a tulajdonos közötti szerződés
megkötésével jön létre.
(5) A szerződés főbb tartalmi elemei a következők:
a) a szerződő felek megnevezése
b) a szolgáltatással érintett ingatlan megnevezése, címe
c) a szerződés érvényessége, a változás bejelentésének kötelezettsége
d) a szolgáltató kötelezettség vállalása, a szolgáltatás gyakorisága
e)
a
gyűjtőedény
használatára,
a
kihelyezésére
vonatkozó
kötelezettségek meghatározása
f) a szolgáltatási díj megfizetésének módjára, határidejére vonatkozó
rendelkezések
g) a közszolgáltatással kapcsolatos panasz kivizsgálása
(6) A lakásként használt ingatlanok tulajdonosának (használójának)a
rendszeresen keletkező hulladék térfogatának megfelelő, de legalább 50
liter hulladék mennyiségére a szállítási és ártalmatlanítási szerződés
megkötése
kötelező.
A
szolgáltató
jogosult
a
szerződött
edénytulajdonos szerződésmódosításra való felszólítására, ha az
rendszeresen többlethulladékot helyez el a hulladékgyűjtő edényben.

(7) A község belterületén az ingatlanok tulajdonosai kötelesek
ingatlanonként
legalább
1
szabványos,
a
szerződött
hulladékmennyiségnek megfelelő méretű hulladékgyűjtő edényt (kuka)
saját költségen beszerezni, használni.
Az ingatlan fogalmán családi házat, többlakásos ingatlan esetében
lakást kell érteni.
(8) A PROBIO Rt. alkalmazhatja az egyedi zsákos hulladékelszállítás
módszerét, emblémával ellátott zsákokban, a 1.számú mellékletben
meghatározott díjtételekkel.
(9) Az ingatlantulajdonosok által idényjellegű nyaralóként használt
ingatlanon keletkezett háztartási hulladék elszállítását a tulajdonos
(használó) április 1-től október 31-ig köteles igénybe venni.
A meghatározott időszakon kívül
keletkezett háztartási hulladékot a
PROBIO Zrt. emblémájával ellátott zsákban a szolgáltató elszállítja.
4.§.
(1) A háztartási hulladék rendszeres gyűjtésével, elszállításával,
valamint ártalmatlanításával kapcsolatos kötelező közszolgáltatásért a
tulajdonos díjat köteles fizetni.
A díjat a Képviselő-testület a következő díjfizetési időszakra, de
legalább egy évre - a rendelet 1 sz. melléklete szerint - a
szemétgyűjtő edény nagysága és az ürítés száma alapján állapítja meg.
(2) A háztartási hulladékkal kapcsolatos
szolgáltató vagy megbízottja szedi be.

közszolgáltatás

díját

a

(3) A szolgáltatási díjat az állandó lakos negyedévente, a nyaralónak
használt ingatlan tulajdonosa pedig évente 2 alkalommal, június és
október hónapban köteles a szolgáltató által kibocsátott számlában
szerepelő határidőben kiegyenlíteni.
(4) Fizetési késedelem esetén a szolgáltató törvényes mértékű
késedelmi kamat, valamint a fizetési felszólítással kapcsolatos
ügyleti költségek felszámítására jogosult.
5.§.
(1) A rendszeres szemétszállításba bekapcsolt területeken a
lakosságtól való háztartási szemétszállítás heti egy alkalommal,
június, július és augusztus hónapokban heti kettő alkalommal történik.
Egyéb szervezetekből a szerződésben meghatározottak alapján, de
legalább heti egy alkalommal.
(2) A szolgáltató az ingatlan tulajdonosával szemben a teljesítést
csak
törvényben
vagy
kormányrendeletben
meghatározott
esetben
szüneteltetheti, illetve korlátozhatja.

(3) A szolgáltató a kötelező szolgáltatás keretében megtagadhatja a
háztartási hulladék elszállítását, ha:
- az nem szabványos gyűjtőtartályban kerül átadásra
érzékszervi
észleléssel
megállapítható,
hogy
olyan
anyagot
tartalmaz,
amely
háztartási
hulladékkal
együtt
nem
gyűjthető,
szállítható, illetve ártalmatlanítható. Ilyen esetben a hulladék
elszállításáról és ártalmatlanításáról az ingatlan tulajdonosa köteles
gondoskodni.
( 4 ) A beépítetlen ingatlan tulajdonosa írásban kérheti a szolgáltatótól a közszolgáltatás szüneteltetését addig, amíg az ingatlanon
szilárd hulladék nem keletkezik. Az üres, romos helyiségek után amennyiben a tulajdonos ezt az állapotot a körjegyző igazolásával
írásban jelzi a szolgáltatónak -, a díjfizetés szünetel.
6.§.
(1) A szemétszállító jármű személyzete a szemetet elszállításkor az
ingatlan bejárata előtti közúton veszi át.
(2) A szemétgyűjtő edények közterületre való kihelyezéséről az ingatlan
tulajdonosa köteles gondoskodni a szemétszállítás napján.
(3) A szemétszállítás alkalmával az átvételkor szennyeződött terület
megtisztításáról a szolgáltató köteles gondoskodni, valamint a
szolgáltató felelős a szemétszállításra használt gépek, berendezések
környezetvédelmi
szempontból
kifogástalan
műszaki
állapotban
tartásáért is. Szemétszállítást csak fedett, vagy letakart gépjárművel
lehet végezni. A szolgáltató köteles a szemétgyűjtő edények ürítését
gondosan végezni. Az edényekben az általa okozott károkat köteles
kijavítani,
vagy
ennek
ellehetetlenülése
esetén
új
edényeket
biztosítani. A szemétszállító jármű személyzete a szemétgyűjtő
tartályokat kiürítés után köteles az átvétel helyére visszahelyezni.
(4)
Tilos
a
szemétgyűjtő
edények
tartalmának
válogatása,
a
szemétgyűjtőbe égő gyufaszál, cigarettavég, egyéb gyulladást előidéző,
vagy robbanó anyagok bedobása, elhelyezése.
(5) A szemétgyűjtő kukák (edények, konténerek) karbantartásáról és
fertőtlenítéséről a tulajdonos szükség szerint köteles gondoskodni.
7.§.
Szabálysértést követ el, aki
a.) háztartási hulladékot felhalmoz, vagy a közterületre, illetve
saját vagy más ingatlanára a jogszabályban meghatározott feltételekről
eltérő módon helyez el vagy tárol
b.) háztartási hulladékkal kapcsolatos szolgáltatást
jogtalanul végez
c.) háztartási hulladékon kívül szilárd hulladék gyűjtéséről,

elszállításáról és ártalmatlanításáról nem gondoskodik
d.) háztartási hulladékon kívül veszélyes és nem veszélyes
hulladék ártalmatlanítását nem a jogszabályban meghatározott helyen és
módon végzi
e.) nem köt hulladékszállítási és ártalmatlanítási szerződést a
szolgáltatóval.
III. Fejezet
A víz minőségének védelme
Szennyvízkezelés
8.§.
Tagyon község közterületén gépjárművet és munkagépet mosni tilos. A
magántelken is tilos a gépkocsi-mosásnak olyan módja,
mely
csapadékvíz-csatornát, illetve kifolyva a közterületet szennyezi.
9.§.
(1) Ha a csapadékvíz árokba történő akadálytalan lefolyását az árokba,
vízfolyásba került szemét vagy hordalék akadályozza, a csapadékvíz
akadálytalan lefolyása érdekében az árok (vízfolyás) kitisztítását az
ingatlan tulajdonosa (használója) köteles elvégezni.
(2) A vízfolyások, árkok partjain lévő növényzetet a terület
tulajdonosa (használója) köteles rendszeresen kaszálni és gondoskodni
a terület tisztántartásáról.
(3) Telekalakítási és területrendezési munkák során az élő és felszín
alatti vizek minőségét veszélyeztető anyagok felhasználása tilos.
10.§.
(1) Szennyvizet csak az előírásoknak megfelelően létesített zárt
szennyvíztárolóba lehet bevezetni, gyűjteni, illetve elhelyezni. Tilos
a szennyvizet, szemetet élővizekbe, felhagyott kutakba, talajvízbe,
csapadékcsatornába vezetni, gyűjteni vagy elhelyezni.
(2) A község egész közigazgatási területén meg kell akadályozni
mindenfajta káros hatású anyag vagy hulladék talajba, illetve vízbe
jutását, beszivárgását.
Ilyen anyagot talajba, illetve vízbe juttatni (elásni) tilos.
(3) A települési folyékony hulladék (szippantott kommunális szennyvíz)
gyűjtését és szállítását a szakvállalatok, valamint más szervek és
erre szóló engedéllyel rendelkező magánszemélyek végezhetik, a
vonatkozó jogszabályi előírások betartásával, a hatóságilag kijelölt
ürítő helyre. A fuvarozó az ürítést a menetlevélen igazoltatni köteles
a szennyvíztelep illetékesével.

IV. Fejezet
Vegyes és hatályba léptető rendelkezések
11.§.
(1) A rendeletben nem szabályozott kérdésekben az 1995. évi LIII.
törvény, a 2000. évi XLIII. törvény illetve az 1992. évi LXIII.
törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
(2)A rendelet II. és III. - hulladékgyűjtés és vízminőség védelme című
– fejezetben a 2.§(2), 3.§ (2) (5) (8) (10), 4.§ (1), 5.§ (1)(2), 6.§
(2) (3) (4) (5), 8.§, 9.§ (1) (2) (3), 10.§ (1) (2) (3) bekezdésekben
előirt
kötelezettségek
és
tilalmak
megszegése
szabálysértésnek
minősül, és az elkövető 30.000.-Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható,
amely ismételhető.
(3) A szolgáltató az ügyfelei személyes adatait
nélkül - nem hozhatja nyilvánosságra.

- hozzájárulások

(4)
E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai
Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvének figyelembevételével
készült és azzal összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.
12.§.
(1) E rendelet 2010.január 1-jén lép hatályba.
(2)
A
rendelet
hatályba
lépésével
egyidejűleg
Tagyon
község
Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2009. (VII.31.)
rendelete
hatályát veszti.

Steierlein István
polgármester

Sólyom Gyuláné dr.
körjegyző

A rendelet kihirdetve: 2009. december 14.

Sólyom Gyuláné dr.
körjegyző

1.sz. melléklet
A háztartási hulladék rendszeres gyűjtésével, elszállításával,
ártalmatlanításával kapcsolatos kötelező közszolgáltatások
díja
2010. január l-től

Állandó
Mennyiség Ft/alkalom
(liter)
50
247
80
280
110
322
160
467
220
639

Alkalom
60
60
60
60
60

A díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák

Éves díj
Ft-ban
14.820
16.800
19.320
28.020
38.340

Nyaraló
Alkalom
38
38
38
38
38

Éves díj
Ft-ban
9.386
10.640
12.236
17.746
24.282

