Balatonakali Község Onkormányzata
Képviselőtestületének

a712008.

23.), IIl2O0g. (XII. 21.) ésa 912010,(XII. 22.) önkormán}zati rendeleteivel
módosított
II12007. (XII.22.) önkormányzati rendelete
A htÍzturtásih ulladékkezelésrendjérdl
(Egységesszerkezetbefoglalva
201I.januar26-án)

Balatonakali Község onkormányzatának Képviselotestülete A hulladékgazdálkodásról sző|ő
2000. évi XLIII. törvény 23. $-ában foglalt fe|hata|mazása\apján,A helyi önkormányzatokról
meghatérozottfeladatkörébeneljárva a
szóló 1990. évi LXV. törvény 8. $ (1) bekezdésében
haztartási hulladék kezelésévelkapcsolatos közszolgáltatás ellátásának rendjéről és módjáról'
az elvégzett szolgáltatás a|apján az ingat|arfiulajdonostterhelő díjfizetésikötelezettségrő| az
alábbi rendeletetalkotia:

A rendelet hatálya

1.$

az önkormányzatközigazgatási terli6f d'háztartási hulladékkal kapcsolatos közszo|gá|tatást
bevont ingatlanok tulajdonosa,használója, ill. kezeleténbelül a rendszeresszemétszállításba
lője (továbbiakban:tulajdonos)köteles igénybevenni.
(2) Gazdálkodó szervezetA hutladékgazdálkodásról sző|ő 2000. évi XLIII. törvény (továb.
biakban: Hgt.) 21' $ (2) bekezdésa.) pontja alapján köteles a megfelelő szolgáltatástigénybe
venni.
(3) A hulladékkezelésiközszo|gá|tatás a településbelterületénkiterjed valamennyi
szá||itőjárművel megközelíthető - utcára,köz- ésmagánterületre.

- hulladék-

be nem kapcsolható ingatlanok tulajdo(4) ^ ktilterületi ill' a rendszereshulladékszá||ításba
a külön
nosai az ingatlanukon keletkező hulladék elszállításáról, ártalmatlanításáról
jogszabálybanelőírtmódon - maguk kötelesek gondoskodni.
A hulladékkezelési közszolgál tatás tar talma, rendj e
1/A. S
Balatonakali község közigaz(1) A1elepülésiszilárd hulladékbegyűjtés'elszállításteljesítésére
ZRT
8230 Balatonfiired,Fürdő
gatási teruleténa PRoBIo Balatonfiiredi Településüzemeltetési
u.20. (a továbbiakban:Szolgáltató)jogosult éSkötelezett.
(2) ^ települési szilárd hulladék kömyezetkárosítást kizárő módon történő ártalmatlanitását, a
történo átadásátazÉszak.
előkezelését,lrasznosításra
szelektívengyűjtött hulladékbegyűjtését,
Balatoni uuiladékgazdálkodásiKft. (a továbbiakban:EBH. Kft.) 8200 Veszprém'Házgyán űt
a Szolgáltató bevonásával
1. biztosítja.az ÉÉHKft. a szelektívengyűjtött hulladékbegyűjtését
végzi.
(3) A szelektíven gyujtött hulladék előkezelése, valamint hasznosításratörténő átadás a
V eszprémiKtjzüzemi Szo l gáltató ZÍt.v á|o gatóművébentörténik.

A települési

lrulladék a Királyszentistváni Hulladékkezelő Kozpontban kerül

2.S

kötelezo közszolgáltatás
helyi hulladékkeze|ési
1tfa településiszilárd hulladékkalkapcsolatos
a
(továbbialban szemétszállítás)teljesítéséreBalatonakali község közigazgatási területén
ZRt. (a továbbiakban:Szolgáltató), 8230 BalaPRoBIo BalatonÍ1irediTelepülésüiemeltetési
tonfiired,Fürdő u. 20. jogosult éskötelezett.
(2) ^közszo|gá|tatási kötelezettségésjogosultság'- a.Szolgáltató és azingaÍlantulajdonosok
jön létre.
szerződéskötésikötele zettségemellett e rendelet alapján
bekapcsoltingatlanok.tulajdonosaikötelesek a szemétel(3) A rendszereshulla dékszá||itásba
megfelelő, de miniszállításáhozszükséges_ a rendszeresenkeletkező szeméttérfogatának
szállítási ésártalmatlanítási szerzódésmegkötéséreésszabványos
mum 50 1iter. menn"y.iségre
hulladéktároló edény(kuka) beszerzésére.
gyűjtőedényben,
(4) A hulladékgyűjtéseéstárolása 50' 80, 110, 160, 220 literes űrtartalmú
lehetséges.
valamint 1' l m3-es konténerekben
- a közszolgáltatási
(5) A szokásos mennyiségenfelül keletkező hulladékeseti összegyűjtésére
- 110 literes emblémázott egyedi műanyag zsák
szerződésben tgzitőtt riértéken feltil
szerezhetőbe a Szolgáltatótól.
zsák előállítási költségét.
Az egyedi zsák árariagában fogla1jaaz egyszen szállítási díjatésa
megvásár(6) A nyaraló' üdülő ingatlan eseténa szabványhulladéktárolót,zsák egységcsomag
tárolóedény méreténekmeg.
lásával ki lehet v61tani'Az egységcsomag a szerződésbenrögzített
emblémájával ellátott
felelő és a szállítási alkalmakkal megegyező darabszámű, a Szo|gá|tató
u.,=o*ugvásárlásakor fizetendo.Az egységcsomagárán fezsákot tarta|maz.Azegységcsomag
beszerezhetőa Szolgáltató
a]j"t l. ,n.g k.11fizetni. A zsák egység.csomag
lü1 a szemétszállítási
székhelyén.

3.S
szolgáltatásta szolgáltató a lakosság részérehetenteegyhulladékszállítási
(1)A rendszeres
szer, évi 52 alkalomma|végzi.
évi 30 aikalommal
Kivételt képeznekaz idényjellegűnyaralótulajdonosok,melyek esetében
történik a szállítás.

á||apítjameg és
(2) A szállítás napját - ésannak esetlegesváltoztatását a szo|gáltatástvégző
közli az érintettekkel,az önkormányzatta|.

4.$

a hulladékotelszállításkor azingat|an bejárataelőtti
(1)i hulladékszállítójármű szeméIyzete
köztisztasági
közterületen veszi át. Ahol aközít méreteinélfogva az ingat|anmegközelítése
a szemétátvételea legközelebbi alkalmas helyen történik.
járművel nem lehetséges,
és a hulladék
(2) A hu1ladékgytijtőedények, zsákok közterületre történő kihelyezéséről
a hulladékszállítás
kiürítéseutáni e1távolításárói az ingat|antulajdonosa köteles gondoskodni
napján.
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ff..r'r''ttaoekszá||ításalkalmával aZ átvéte|korSzennyeződött terület megtisztításáról a
iiz'o|gá|tatőköteles gondoskodni, valamint a szo|gáltató felelős a hulladékszáL|itásrahasznált
gépek,berendezések
ktirnyezetvédelmiszempontbólkifogástalanműszaki állapotbantar1ásáér1
(4) Hulladékszállítástcsak fedett,vagy letakartgépjárművellehet végezni,
(5) A szolgáltató köteles a hulladékgyűjtőedényektirítését
gondosanvégezni.Az edényekben
az á|ta|a okozott károkat köteles kijavítani, vagy ennek ellehetetlenüléseeseténúj edényeket
biztosítani.
(6) A hulladékszállítójármű szemé|yzetea hulladékgytíjtőtartályokat kiürítésután köteles az
átvételhelyérevisszahelyezni.
(7) Tilos a hulladékgy'tíjtőedényektartalmának válogatása, a hulladékgyűjtobeégő gyufaszá|,
cigarettavég,
egyébgyulladást e|őidéző,vagy robbanó anyagok bedobása,elhelyezése.
(8) A hulladékgyűjtő edényzetkarbantartásáról,folyamatos tisztántartásáról ésfertőtlenítéséről
a tulajdonos szükségszerint köteles gondoskodni.

s.$

A szolgáltató a kötelező szolgáltatás keretében megtagadhatja a háztartási hulladék
elszállítását'ha:
a.) M nem szabványos gyűjtotartá|ybankerül átadásra,
b.) érzékszerviészlelésselmegállapithatő, hogy olyan anyagot tartalmaz, amely háztartási
hulladékkalegyütt nem gyűjthető,szállítható,illetve ártalmatlanítható.
Ilyen esetbena hulladék
elszállításáról ésárta|mat|anitásárő|az tngat|antulajdonosa köteles gondoskodni'
Díjfizetés

s/A.s

(1) A háztartási hulladék rendszeresgyűjtésével,
elszállításával,valamint ártalmatlanításával
kapcsolatoskotelező kozszo|gá|tatásért
a tulajdonos kéttényezősközszolgáltatási díjatköteles
ftzetni.
(2) A kéttényezős
közszo|gá|tatásidíj alapdíjból(rendelkezésre
állási díj)ésürítésidíjból áll.
(3) Az alapdíj(rendelkezésreállási díj) önálló ingatlanonkéntévente52 hétenkeresztül ftzetendő díj, feltéveha azingatlanon felépítmény
van.
() Az ürítésidij az ingatlanon használt szabványos gyűjtőedények számának, az adott típusú
gyűjtőedényegyszeri ürítósi díjának ésaz ürítésekszámának szorzata-kéntmegállapítottdíj.

6.S

(1) Az ingatlan tulajdonosaköteles dijat fizetni a településiszilárd szemételszállításávalkap.
csolatos szolgá|tatási génybevéte|éért.
Az á||ando lakosok negyedévente,a nyaralótulajdonosokpedig június és október hónapban
kötelesek ennek eleget tenni a szo|gá|tatőáltal kibocsátott száml a a|apján.
(2) Az ingatlan tulajdonosának vá|tozása eseténa közszo|gáltatási díját a tulajdonosvá|tozás
bejelentésehónapjának utolsó napjáig a régi, azután az uj tu|ajdonosköteles meg|tzetni' ésúj
szo|sá|tatásiszerzodéstköteles kötni.

-J

késedelemeseténa szo|gá|tatókésedelmikamat' valamint a fizetésifelszólítással

j ogosult.
atos ügyletikoltségek
felszámítására

(4) A közszo|gá|tatási díjat a Képviselőtestrjletá||apítjameg, raelynek mértékét
a rnelléklet
tartalmazza.
(5) A díjhátralékadó módjára behajtható köztartozás'
7.$
A szemétszállításidijará|ta|ábanegészévrekell megfizetni,az a|ábbikivételekkel:
a) Az üdülőtulajdonosok 7 hőnapra: április l-től _ október 31-ig terjedő időszakra kötelesek a
szemétszállítást
i génybevenni.
b) A kötelező szo|gá|tatásidőtartamántúl is (november 1. - március 3l. között) igényelhetőa
szo|gá|tatásaz üdül ő tul ajdono sok b ejel entése al apján.
díjatnem kell fizetni.
c)Beépítetlentelek, romos' tehát lakhatatlan épületután szemétszá|lítási
Az ingat|an bármilyen módú használati vá|tozását a szo|gá|tató felé haladéktalanulbe kell
jelenteni.
d) Lehetoségevan a tulajdonosnak a szo|gá|tatásés adyftzetés szüneteltetésére
az épülettartós
haszná|atán kíYüli i dő szakra'
A közszolgáltatási díj fizetésealóli mentesítéseseténaz alapdijat minden tulajdonosnak meg
kell fizetnie.
Az ürítésidíjfizetésalóli mentesítés
ha a tulajdonosnakdíjtartozásanem
csak akkor lehetséges,
á1l fenn'
Tartós szüneteltetésnek
minősül a 30 napot meghaladó távollét,melynek sotán az ingat-lant
nem használják ésemiatt szemétsem keletkezik.
Ezt az állapotot a tulajdonos a Polgármesteri Hivata| igazo|ásával írásban je|zi vagy ,,0',
fogyasztást bizonyitő közúzemi számlát mutat be a dijftzetésalóli mentesítésrekérelmezett
időszakra vonatkozóan a szolsáltatónak.

8.S

Lomtalanítás

(1) Az onkormányzat évente1 alkalommal április vagy május hó folyamán biztosítjaa nagy
daraboshulladék(lim-lom) térítésmentes
elszállításátaz akali ingatlanokrészére.
A lim-lom elhelyezésénekmódjríról, a lomtalanításidőpontjáról az onkormányzat az ingat|antulajdonosokat e|őzetesentájékoáatja.
(2) A lomtalanításkeretébena lomot úgy kell elhelyezni, hogy az a jármti- és gyalogos
forgalmat ne zavaqa, a zöId- ésparkosítottterületeket és a növényzetet ne károsítsa,továbbá
ne járjon baleset,károsodás veszélyének
előidézésével.
(3) Nem lehet kihelyezni a lomtalításkorkommunális hulladékot,építési/bontási
törmeléket,
elektronikai hulladékot,hulladékká vá|t gumiabroncsot'akkumulátort,roncsautót, zöldhulladékot,gyógyszereket.
(4) A lomtalanítás alatt kihelyezhető lim.lom mennyiségenem haladhatja meg aZ 100
kglingatlanmennyiséget.

e.$

Adatvédelem,adatkezelés
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g)
Á szo|ga|tatőa közszolgáltatással összefliggő személyesadatkezelésérea Hgt. 23. $

pontja alapján és a jelen önkormányzati rendeletben foglalt mértékbenés terjedelemben
(2) A kizszo|gá|tatássalösszefi'iggő személyesadat csak a cél megva1ósulásáhozszükséges
ésideig kezelhető.
mértékben
köteles gondoskodni az
(3) A Szolgáltató megfelelo technikai és szervezésiintézkedésekkel
adatok bizionságárő|. Az adatokat védeni köteles, ktilönösen a jogosulat|an hozzáférés,
megváltoztatás,nyilvánosságrahozás vagy törlés' illetőleg sérülésvagy megsemmisülésellen.
(4) A Szolgáltató a közszolgáltatással összefiiggő személyes adatokat az ingat|antulajdonos
azonosításáia' jogszabályban előírt ellenőrzések végrehajtásával kapcsolatos feladatok
e||átására, számiízásra,postázásra,közúzemi díj hátralékbehajtásárahasználhatja fel.
(5) A Szolgáltató nem jogosu|t az á|ta|akeze|tközszo|gá|tatássalösszefüggő személyesadat
nyi lváno ss ágra ho zatalára.

10.s

Erte|mező rendelkezések

Háitzrtásihulladék: a lakásokban' lakás cé|járahasználtegyébhelyiségekben,hétvégihéuakban rendeltetésszerűhaszná|atsorán keletkezett hulladék,söpredék' salak, hamu, korom, törött,
vagyhibás edény,üveg, papír,rongy'konyhai hulladék.
az emberi ürülék' az á||aÍihulla, vagy tárgya,jég, hó, sár,
Nern minősfl]-háztartáii szémétnek
illetve mérgező,vagy fertőző anyagok, nagyobb méretűelhasznált
tűz- ésrobbanásveszélyes,
g hull adékai.
tárgy ak,bútorok,ipari, vagy kereskedelmi tevékenysé
a [órti és mezógúdasági hulladék' a lakásban végzettkisipari ésműszaki tevékenységhulladékai' valamint az épitésitörmelék anyagok akkor tekinthetők háztartási szemétnek,ha nem
minősülnek veszélyei hulladéknak és a naponta keletkezo mennyiségúkaz egyéb háztartási
hulladékkal együtt nem haladja meg a szabványos hulladéktároló edényméretét.
Szabálysértésirendelkezések

11.S

sújthatóaz, aki..
követ el, és30.000,-Ft-igterjedő pénzbírsággal
(1) Szabálysértést
a.) aki a településiszilárd hulladékkalkapcsolatosközszolgáltatást nem veszi igénybe,
u.j nutaaekót, szemetet elhagy' felhalmoz, a gyűjtés, begyűjtés' lerakás szabá|yaitől eltérő
módon,
c.) a szemétgÉjtő edénybe mérgező,robbanó' folyékony vagy a szoIgá|tatástvégző dolgozó
vagy a gépjárművetveszélyeztetőanyagot,állati tetemethelyez el,
testi épségét,-egészségét
d.) a kihelyezett gyu1tóedénybőlguberál,
e.) rothadó bűzös szemét' hulladék eIszáI|ításáról,megsemmisítésérőlhaladéktalanul nem
gondoskodik,
i; ''"- a vá|asztotthulladékmennyiségnekmegfelelő űrtartalmúhulladékgyűjtő edén}.t/zsákot
használ.
g.) a lomtalanítássorán a 8. $ (3), (4) bekezdéseitmegsérti.
Záró rendelkezések

12.S
(1)A 1U2007.
(Xil. 22) rende|et2008.január 1. napjával lépetthatályba.

5-

egyidejűleg hatá|yát vesztettez{ köztisztaságról, a közterületek és
lépésével
ffi;
(XU. 15.) rendelet2-4. $-ai, valamintezen rendelet
#ii'í,,7,,t rencljéről-szóló6l|gg7.
(XII.29.)számtlmódosításai.
iotzoo+.(XII.28.)és1412006.
a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodott.
(2) A rendeletkihirdetéséről
(3) A 1 Il2OO9.(XII.21.) rendelet2OIo.januárl. napjávallépetthatályba.ésvele egyidejűlega
]l2O08. (XII. 23.) számúrendelethatÍiyátvesztette.
(4) A gl2OIO.(XII. 22.) önkormányzati rendelet - a (5) bekezdésbenfoglaltak kivételével
20I 1.január 1-jénlépetthatályba.
Egyidéjfleg|.,itatyatvesztettea 1Il2O09,(XII. 21.) önkormányzati rendelet'
(5) A 9;2OIO.(XII,22) önkormanyzati rendelet IlA. $-a ésa 5lA. $-a, valamint a 2, számu
mellékletekülön önkormányzati rendelet rendelkezésealapján léphatályba.
Balatonakali, 2007. december 13.
Dr. Szabó Sandor
jegyző

Kemendy Miklós
polgármester
Kihirdetve:
Balatonakali, 2001. december22.

Dr. Szabó Sándor
jegyző

Egységesszerkezetbefoglalva: 20II. január 26.
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Sándor
s:"w,Í,
Jegyzo
--'

-6-

!r

-'/

1. Melléklet a 9l 2OI0. (]Xil, 22.) önkormányzati rendelethez

Balatonakaliban a hulladékkezelésiközszolgáltatásért
20|1. évben fizetendő (nettó) díjak

Az árak25 % ^F A-t nem 1.prrta|maznak.
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2. Mellékleta912010.(XII. 22.) önkormfuyzatt rendelethez

Balatonakaliban a hulladékkezelésiközszolgáltatásért
20t1. évbenfizetendő maximált (nettó) díjak

Az árak25 oÁ AFA-t nem tartalmaznak.
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