Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2009.(XII.10.) rendelete
a kommunális szilárd hulladék gyűjtésére és elszállítására vonatkozó,
szervezett közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 4/2008.(III.17.) rendelete
módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról

A Hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tv. 21.§-ában kapott felhatalmazás alapján
Aszófő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a következő rendeletet alkotja:

Általános rendelkezések
1.§
Aszófő Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló, módosított 1990. évi LXV.
Törvényben előírt köztisztasággal és településtisztasággal kapcsolatos feladatai közül a
háztartási hulladék rendszeres összegyűjtéséről, elszállításáról és ártalmatlanításáról kötelező
közszolgáltatás útján gondoskodik.
A közszolgáltatás célja a közegészségügyi rendelkezések betartásának biztosítása, az épített és
természeti környezet védelme.

A rendelet hatálya
2.§

(1) A rendelet hatálya Aszófő közigazgatási területére terjed ki.
(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed Aszófő közigazgatási területén lévő ingatlanok
valamennyi tulajdonosára, kezelőjére, társasházakra és lakásszövetkezetekre
(továbbiakban: tulajdonos) függetlenül attól, hogy az természetes személy, jogi személy,
vagy jogi személyiséggel nem rendelkező társaság.
(3) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed a kommunális szilárd hulladék alábbi komponenseire:
a. háztartási hulladékra,
b. egyéb szilárd hulladékra
(4) Nem terjed ki a rendelet hatálya a veszélyes és radioaktív hulladékokra, valamint az
ezekkel összefüggő tevékenységekre.
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A helyi közszolgáltatás kötelező igénybevétele
3.§
(1) A háztartási hulladékkal kapcsolatos intézményes szemétszállítás, mint kötelező
közszolgáltatás teljesítésére Aszófő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
PROBIO Balatonfüredi Településüzemeltetési Rt-t jelöli ki (továbbiakban: szolgáltató).
(2) A szolgáltató az intézményes szemétszállítást is ellátja Aszófő község közigazgatási
területén.
(3) A szolgáltatás ellátására vonatkozó részletes szabályokat az Önkormányzat és a
szolgáltató által kötött szerződés rögzíti.
(4) A szolgáltató a közszolgáltatással összefüggő tevékenységét mindenkor a vonatkozó
jogszabályi előírásokban foglalt műszaki, közegészségügyi és egyéb feltételeknek
megfelelően köteles ellátni.
A szolgáltató kötelezettségei:
a. a háztartási hulladék folyamatos elszállítása, kezelése,
b. a szolgáltató köteles szerződési ajánlatával az ingatlanok tulajdonosait
(használóit) megkeresni és a szolgáltatás lényeges feltételeiről a tulajdonost
írásban értesíteni (a szolgáltatással kapcsolatos jogviszonyt a szolgáltató és a
tulajdonos között a szerződéskötés ténye hozza létre, azonban a
szerződéskötést elmulasztó fél kötelezettsége a szerződés szolgáltató részére
történő visszaküldése határidejének leteltével megkezdődik),
c. a szolgáltatás lényeges feltételeiben bekövetkezett változásokról a
tulajdonosokat értesíteni köteles,
d. a tulajdonossal szembeni teljesítést csak a jogszabályban meghatározott
esetben szüneteltetheti,
(5) A tulajdonos alapvető kötelessége, hogy az ingatlanán keletkező:
a. települési szilárd hulladék keletkezését a lehető legalacsonyabb szinten tartsa,
b. települési szilárd hulladékot az elszállításra való átvételig gyűjtse, illetve
tárolja,
c. települési szilárd hulladékot úgy kezelje, hogy a mások életét, testi épségét,
egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a település természetes és épített
környezetét az elkerülhetetlen mértéken felül ne szennyezze, a növény- és
állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és közbiztonságot ne zavarja.
d. a tulajdonos köteles a gyűjtőedény szükség szerinti tisztántartására és
fertőtlenítésére.

3/A.§
Az Önkormányzat a közszolgáltatás elvégzéséhez szükséges személyes adatokat a
közszolgáltató rendelkezésére bocsátja, A személyes adatok védelméről és a közérdekű
adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. tv. 5.§-ában foglalt célhoz kötöttség elvének
figyelembevételével.
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4.§
(1) A hulladék (szemét)-szállítás igénybevétele kötelező:
a. Állandó lakások és állandó jelleggel működő, közületi szervek részére egész
éven át, évi 60 alkalommal
b. Az idényjelleggel itt tartózkodó nyaralótulajdonosok (használók) és idény
jelleggel működő közületi szervek részére az év 7 hónapjában (április 1-től
október 31-ig) kötelező, 38 szállítási alkalomra (minden év június 1-től –
augusztus 31-ig heti 1 alkalom figyelembevételével).
(2) A beépítetlen belterületi ingatlan tulajdonosa akkor köteles a szemétszállítás
igénybevételére, ha tevékenysége folytán az ingatlanon olyan hulladék keletkezik, amely
megfelel az 5.§-ban meghatározott kommunális szemét fogalmának.
(3) Minden lakó-, vagy üdülőegység tulajdonosa köteles minimum 50 liter
hulladékmennyiségre hulladékszállítási szerződést kötni a szolgáltató Probio Rt-vel.

A kommunális hulladék (szemét) fogalma
5.§
(1) Háztartási szemét a lakásokban, valamint a lakás, üdülés, pihenés céljára használt egyéb
helyiségekben, illetve a lakók közös használatára szolgáló helyiségekben és területeken a
rendeltetésszerű használat során keletkezett szilárd hulladék, söpredék, salak, hamu, törött
vagy hibás edény, ablaküveg, papír, rongy, konyhai hulladék, továbbá 5 kg súlyhatárig
terjedő falvakolat, a kerti és gazdasági hulladék, falomb, nyesedék, valamint a lakásban
folytatott kisipari tevékenység gyakorlásából keletkezett hulladék, ha a naponta keletkező
mennyisége nem haladja meg a szokásosnak minősülő mennyiséget.
(2) Egyéb szilárd hulladék a lakásban és az emberi tartózkodásra szolgáló más helyiségekben
felhalmozott szilárd hulladék (nagyobb méretű berendezési tárgy, lom, bútor, ágybetét,
háztartási berendezések és készülék, stb.), valamint az azokhoz tartozó területeken,
illetőleg közterületeken keletkezett szilárd hulladék (szemét).
(3) Termelési hulladék a kitermelő-, feldolgozó-, és szolgáltató tevékenységből származó
technológia, illetve amortizációs hulladék, a veszélyes és radioaktív hulladék kivételével.

A háztartási hulladék (szemét) összegyűjtése, átvétele és elszállítása
6.§
(1) Az ingatlan tulajdonosa a háztartási szemetet zárt céledényben köteles összegyűjteni és a
megadott szállítási napon a szolgáltatónak átadni.
(2) Rendszeresített zárt céledényzetnek minősül:
a. Az 50, 80, 110-160-220 literes kuka
b. Az 1,1 vagy 4,2 köbméteres konténer.
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(3) Jogi személy, nem jogi személyiségű társaság és egyéni vállalkozó a háztartási szemetet
lehetőleg önálló zárt céledényben gyűjti.
7.§
(1) A tulajdonos köteles a gyűjtőtartályt a hulladék elszállítása céljából a közterületen a
gyűjtést végző gépjárművel megközelíthető ürítésre alkalmas helyen elhelyezni. A
kihelyezett tartály nem akadályozhatja a jármű-, és gyalogosforgalmat és elhelyezése nem
járhat a baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével, vagy mások jó közérzetének
és a településkép indokolatlan megzavarásával.
A köztisztasági jármű személyzete a háztartási szemetet az ingatlan előtti közúton veszi
át.
Ahol a közúton méreteinél fogva az ingatlan megközelítését a köztisztasági járművel nem
teszi lehetővé, a szemét átvétele a legközelebbi alkalmas helyen történik
(útkereszteződésben).
(2) Szemétszállítási napokon kívül hulladékgyűjtő edényzet közterületen nem tárolható,
kivéve, ha az edényzet lehelyezése csak közterületen lehetséges. Ebben az esetben a
hulladékgyűjtő edényzet közterületi elhelyezésére az Önkormányzattal megállapodást kell
kötni. Ürítés után a hulladékgyűjtő edényzetet, annak tulajdonosa az ürítés napján köteles
ingatlanára visszahelyezni.
(3) A hulladékgyűjtő edényzetbe nem helyezhetők el olyan tárgyak, anyagok, amelyek a
dolgozók testi épségét veszélyeztetik, a kommunális jármű berendezéseit rongálják,
továbbá veszélyes, vagy folyékony hulladékok.
(4) Éles, csorbult szélű, lyukas hulladékgyűjtő használata tilos!
(5) A zárt edényzet rendszeres tisztántartásáról, fertőtlenítéséről és
karbantartásáról, szükséges cseréjéről a tulajdonos köteles gondoskodni.

rendszeres

(6) A szállító felel az edényzet állagában keletkezett olyan kárért, amelyet a szállítás során
szándékos, vagy gondatlan magatartásával, vagy szakszerűtlen ürítéssel okozott.
(7) A szolgáltatást igénybevevő köteles a közterületen elhelyezett gyűjtőedényzetnek és
környékének rendszeres tisztántartásáról gondoskodni. Amennyiben ezt felszólítás
ellenére mulasztja, az Önkormányzat a szolgáltatást igénybevevő költségére gondoskodik
a tisztántartásról.
(8) A szolgáltató a közterületnek a tevékenységéhez kapcsolódó elszennyezését saját
hatáskörben köteles megszüntetni.

A kommunális hulladék (szemét) elhelyezése
8.§
A közterületen mindennemű háztartási és egyéb hulladék (szemét) elhelyezése a 7.§.(2)
bekezdésben foglaltak kivételével tilos!

5

A kommunális hulladék elhelyezése, a hulladéklerakó telep kezelése, működtetése az
Önkormányzat és a szolgáltató által megkötött szerződésben kerül rögzítésre.
A szeméttelep üzemeltetési szabályait (nyitvatartás, díjak) a szolgáltató a szeméttelep
bejáratánál köteles kifüggeszteni.

A szolgáltatás igénybevétele
9.§
(1) A szolgáltató és a tulajdonos között a kötelező közszolgáltatással kapcsolatos szerződéses
jogviszony a szerződés aláírásával jön létre.
(2) A szolgáltató az ingatlan tulajdonosával szemben a szolgáltatás teljesítését csak a
vonatkozó jogszabályokban, illetve jelen rendeletben meghatározott esetekben
szüneteltetheti, korlátozhatja, vagy tagadhatja.
(3) A szolgáltató a kötelező közszolgáltatás keretében megtagadhatja a háztartási hulladék
elszállítását, ha:
a. az nem a rendszeresített szabványos gyűjtőtartályba kerül átadásra,
b. érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy olyan anyagot tartalmaz, amely
háztartási hulladékkal együtt nem gyűjthető, illetve ártalmatlanítható,
c. a gyűjtőtartály az alkalmazott gépi ürítési módszerrel – az ingatlan
tulajdonosának felróható okból - nem üríthető,
d. a gyűjtőtartályban elhelyezett hulladék az ürítés, illetve a szállítás során a
szállítást végző személyek életének, testi épségének, egészségének
veszélyeztetésével járhat vagy a járműben kárt okozhat.

A hulladék (szemét)-szállítás és lerakás díjazása
10.§
(1) A háztartási hulladék rendszeres gyűjtésével, elszállításával, valamint átalakításával
kapcsolatos kötelező közszolgáltatásért a tulajdonos díjat köteles fizetni. A díj összegét a
Képviselő-testület a szolgáltatóval történt egyeztetés alapján évente az 1 sz. mellékletben
foglaltak szerint határozza meg.
(2) A szemétszállítási díjat egész évre 60 alkalom figyelembevételével kell megfizetni az
alábbi kivétellel:
Az üdülőtulajdonosok 38 szállítási alkalomra (minden év június 1-től – augusztus
31-ig heti 1 alkalom figyelembevételével) kötelesek a díjat megfizetni.
(3) A díj tartalmazza a hulladékelszállítás, - kezelés és ártalmatlanítás ellenértékét.
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Díjfizetés, díjfizetési kedvezmény és mentesség
11.§
(1) A szolgáltatási díjat a szolgáltatást igénybevevő állandó lakos negyedévente, a nyaraló
ingatlan tulajdonosa pedig évente két alkalommal, június és október hónapban köteles a
közszolgáltató által kibocsátott számlában szereplő határidőben kiegyenlíteni.
Fizetési késedelem esetén a Szolgáltató törvényes mértékű késedelmi kamat, valamint a
fizetési felszólítással kapcsolatos ügyleti költségek felszámítására jogosult. A díj meg
nem fizetése esetén adók módjára behajtható köztartozásnak minősül.
(2) A lakó-, és üdülőegységek tulajdonosa (használója) köteles ingatlanonként legalább 1
szabványos, a szerződött hulladékmennyiségének megfelelő méretű hulladékgyűjtő
edényt (kuka) saját költségen beszerezni, használni.
(3) A beépítetlen ingatlan tulajdonosa írásban kérheti a Szolgáltatótól a közszolgáltatás
szüneteltetését addig, amíg az ingatlanon háztartási hulladék nem keletkezik.
Az üres, romos helyiségek után – amennyiben a tulajdonos ezt az állapotot a
Polgármesteri Hivatal által igazoltan írásban előre jelzi a Szolgáltatónak - a díj fizetése
szünetel.

Vegyes rendelkezések
12.§
(1) A szelektív hulladékgyűjtés céljára, közterületre kihelyezett konténerbe kizárólag
rendeltetésének megfelelő anyag helyezhető el.
(2) Az edényzetből az anyagot csak az edényzet tulajdonosa vagy megbízottja szállíthatja el.
13.§
Szabálysértést követ el és 30.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható az, aki e rendeletben
meghatározott alábbi rendelkezéseket megszegi, illetve nem tartja be:
a.) aki a kommunális hulladékkal (szemét) kapcsolatos közszolgáltatást nem veszi
igénybe,
b.) aki veszélyes vagy radioaktív hulladékot kommunális hulladékként kezel,
c.) aki a hulladékot nem céledényben gyűjti,
d.) aki a közterületre szállítási napon kívül szemetet helyez el, vagy közterületen a
Polgármesteri Hivatal engedélye nélkül céledényzetet tárol (7.§.(2)bek.),
e.) aki a szolgáltatást végzők testi épségét, illetve a kommunális céljármű berendezéseit
veszélyezteti, a hulladékgyűjtő edénybe veszélyes vagy folyékony hulladékot
helyez,
f.) aki közterületre a 7.§.(2) bekezdésében foglaltak kivételével szemetet kirak, vagy a
szemetét nem a kijelölt hulladéktárolóba, illetve nem a vonatkozó szabályoknak
megfelelően helyezi el,
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g.) aki a szelektív hulladékgyűjtés céljára kihelyezett konténerbe idegen anyagot helyez
el vagy a behelyezett anyagot eltulajdonítja,
h.) aki háztartási hulladékkal kapcsolatos szolgáltatást jogosulatlanul végez.

14.§
(1) Jelen rendelet a kihirdetését követően 2010. január hó 1. napjával lép hatályba, a
kihirdetésről a jegyző gondoskodik a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő
kifüggesztéssel.
(2) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a kommunális szilárd hulladék gyűjtésére és
elszállítására vonatkozó szervezett közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló
4/2008.(III.17.), valamint az azt módosító 7/2008.(XII.22.) rendeletek hatályukat vesztik.
15.§
„E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács
2006/123/EK irányelvének figyelembe vételével készült, és azzal összeegyeztethető
szabályozást tartalmaz.”

Aszófő, 2009. december 7.

Bors János
polgármester

Molnárné Dr. Papp Judit
jegyző

Kihirdetve: 2009. december 10.

Molnárné Dr. Papp Judit
jegyző
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1.sz. melléklet
Aszófő Község Önkormányzata Képviselőtestületének
13/2009.(XII.10.) rendeletéhez
a kommunális szilárd hulladék gyűjtésére és elszállítására vonatkozó szervezett
közszolgáltatás kötelező igénybevételéről

A Képviselő-testület a rendelet 10. §-ának megfelelően a PROBIO Településüzemeltetési ZRt.
által nyújtandó köztisztasági szolgáltatások 2010. évi díjait az alábbiak szerint állapítja meg:

-

Lakossági szemétszállítás:
ÁLLANDÓ
Mennyiség

ÜDÜLŐ

Ft/alkalom

Alkalom

Éves díj

Alkalom

Éves díj

50 liter

247

60

14.820,-Ft

38

9.386- Ft

80 liter

280

60

16.800,-Ft

38

10.640,-Ft

110 liter

322

60

19.320,-Ft

38

12.236,-Ft

160 liter

467

60

28.020,-Ft

38

17.746,-Ft

220 liter

639

60

38.340,-Ft

38

24.282,-Ft

A fenti szolgáltatások díjai az általános forgalmi adót nem tartalmazzák, de a fogyasztóknak a
mindenkori általános forgalmi adóról szóló törvényben meghatározott mértékű ÁFA-val
növelt összegű díjat kell megfizetniük.

