Balatonhenye község Önkormányzat Képviselı-testületének
11/2004. (VI.18.) számú Ör. rendelete
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési
helyi közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról1
Balatonhenye község Képviselı-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII.
Törvény (továbbiakban: Hgt.) 23. §-ban kapott felhatalmazás alapján és a települési
hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló
242/2000. (XII.23.) Korm. számú rendelet /R/ rendelkezéseire figyelemmel az alábbi
rendeletet alkotja:
Bevezetı rendelkezések
1. §.
Jelen rendelet célja
a) Balatonhenye község lakossága egészségének védelme, természeti és épített
környezetének megóvása a hulladékgazdálkodás eszközeivel,
b) Balatonhenye község környezete hulladék által okozott terhelésének
minimalizálása, szennyezettségének elkerülése érdekében a képzıdött hulladék
mennyiségének és veszélyességének csökkentése, a keletkezı hulladék minél
nagyobb arányú hasznosítása, a hulladék környezetkímélı ártalmatlanítása.
2. §.
A Képviselı-testület annak érdekében, hogy a jogszabályokban meghatározott
hulladékgazdálkodási, település- és köztisztasági feladatait a korszerő környezetvédelem
követelményei szerint teljesítse, érvényesíteni kívánja a Hgt.-ben rögzített elveket, a jelen
rendeletben foglaltak szerint települési hulladékkezelési közszolgáltatást szervez és tart fenn.
3. §.
/1/ Hulladékgazdálkodási Terv: A Balatonhenye község Önkormányzat által önkormányzati
rendeletben kihirdetett terv, melynek keretében az önkormányzat meghatározza a Hgt. és
végrehajtási rendeletei alapján az önkormányzat illetékességi területén megvalósuló
hulladékkezelési tevékenységek racionalizálását elısegítı intézkedéseket, a végrehajtás
sorrendjét és hatékonyságát, a megvalósításhoz szükséges eszközöket és létesítményeket,
valamint ezek becsült költségeit és finanszírozási módját.

/2/ Lomtalanítás alá tartozó települési szilárd hulladék: az, az alkalmilag képzıdött települési
szilárd hulladék, amely a közszolgáltató által rendszeresített győjtıedényzetben mérete miatt
nem helyezhetı el.
/3/ Ingatlantulajdonos: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkezı szervezet, akinek/amelynek tulajdonában, birtokában, vagy használatában levı
ingatlanon települési szilárd hulladék keletkezik.
1
Módosította: 12/2007. (XII.20.) ÖK számú rendelete. Hatályba lépés idıpontja: 2008. január 1., valamint a
9/2008. (V.13.) ÖK. rendelete. Hatályba lépés idıpontja: 2008. június 1.
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Általános rendelkezések
4. §.
Balatonhenye község Önkormányzata a jelen rendeletben foglaltak szerint hulladékkezelési
közszolgáltatást tart fenn a települési szilárd hulladék rendszeres győjtésére, elszállítására,
ártalmatlanítására és kezelésére és a felsorolt tevékenységek ellátásáról kötelezı helyi
közszolgáltatás útján gondoskodik.
A hulladékkezelési közszolgáltatás hatálya
5. §.
/1/ A hulladékkezelési közszolgáltatás Balatonhenye község közigazgatási területére terjed ki.
/2/ A hulladékkezelési közszolgáltatás kiterjed Balatonhenye község közigazgatási területén
lévı valamennyi ingatlantulajdonosánál, tulajdonosi közösségénél, birtokosánál vagy
használójánál
keletkezı
települési
szilárd
hulladékra,
(továbbiakban
együtt:
ingatlantulajdonos).
/3/ Az ingatlantulajdonos a jelen rendeletben meghatározottak szerint jogosult és köteles
igénybe venni a hulladékkezelési közszolgáltatást.
/4/ A Balatonhenye község közigazgatási területén a hulladékkezelési közszolgáltatás
teljesítésére kizárólagosan jogosult hulladékkezelı a PROBIO Rt. (8230 Balatonfüred, Fürdı
u. 20. sz.) – amely a kötelezı közszolgáltatónak minısül (továbbiakban: Közszolgáltató). A
Közszolgáltató végzi Balatonhenye község települési szilárd hulladékainak győjtését és
szállítását és gondoskodik a szilárd hulladék elhelyezésérıl.
/5/ Az együttmőködés tartalmát és feltételeit külön szerzıdés rögzíti.
A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési
közszolgáltatás
6. §.
/1/ A közszolgáltatás, a közszolgáltatás ellátására feljogosított szolgáltató szállító eszközéhez
– jelen rendelet 3. §. 1. pontjában megjelölt települési szilárd hulladéknak – rendszeresített
győjtıedényben a közterületen vagy az ingatlanon összegyőjtött és a szilárd hulladék
elhelyezés céljából történı rendszeres elszállítására terjed ki.
/2/ Az önkormányzat a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos feladatainak megvalósítása
során a hulladékgazdálkodási törvényben megfogalmazott célok elérése érdekében
együttmőködik az 1. számú mellékletben felsorolt más települési önkormányzatokkal.
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A hulladékkezelési közszolgáltatás tartalma
7. §.
/1/ A hulladékkezelési közszolgáltatás – a tevékenység tartalmában – az alábbiakra terjed ki:
a) az ingatlantulajdonos által a Közszolgáltató szállítóeszközeihez rendszeresített
győjtıedényben.
b) Az ingatlanon összegyőjtött nagy darabos, lomtalanítás körébe vont települései
szilárd hulladék elszállításának megszervezésérıl az Önkormányzat
gondoskodik évente egy alkalommal.
A Közszolgáltató hulladékkezelési közszolgáltatással kapcsolatos
jogai és kötelezettségei
8. §.
/1/ A Közszolgáltató kötelessége az e rendeletben és a közszolgáltatási szerzıdésben foglaltak
szerint – a környezetvédelmi, valamint az egyéb jogszabályi elıírások megtartásával – a
közszolgáltatás igénybevételére köteles, vagy azt igénybe vevı ingatlantulajdonosoktól
a) a Közszolgáltató szállítóeszközeihez rendszeresített győjtıedényben vegyesen
győjtött háztartási hulladék és háztartási hulladékhoz hasonló jellegő és
összetételő hulladék házhoz menı járattal történı rendszeres begyőjtése és
elszállítása
b) a Közszolgáltató által erre a célra biztosított szállítóeszközén az ingatlanon
összegyőjtött és a Közszolgáltató rendelkezésére bocsátott nagy darabos,
lomtalanítás körébe vont települési szilárd hulladék a Közszolgáltató és az
Önkormányzat által megegyezett idıpontban és helyen történı begyőjtése és
elszállítása, (korábbi utalással egyezıen)
c) a közterületi hulladéknak a Közszolgáltató szállítóeszközeihez rendszeresített
győjtıedényben vagy a Közszolgáltató által rendelkezésre bocsátott más
eszközben, egyedi megrendelés alapján történı alkalmi begyőjtése és
elszállítása,
d) a háztartásokban keletkezı veszélyes hulladéknak elızetesen egyeztetett
idıpontban történı évi egyszeri összegyőjtése és elszállítása
e) az a) pontban foglaltak szerint begyőjtött és elszállított települési szilárd
hulladékhasznosításra történı átadása,
f) a hulladék ártalmatlanítását szolgáló létesítmények – magasabb szintő
jogszabályokban foglalt – utógondozása és monitorozása körébe tartozó
feladatok ellátása
/1/ A Közszolgáltató a magasabb szintő jogszabályokban és e rendeletben foglaltak szerint
köteles eleget tenni adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettségének.
/2/ A Közszolgáltató köteles a képviselı testület számára közszolgáltatói tevékenységérıl
évente részletes beszámolót, valamint költségelszámolást készíteni a közszolgáltatási
tevékenység éves értékeléséhez.
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A közszolgáltatási szerzıdés
9.§.
/1/ Az önkormányzat a közszolgáltatás ellátásának megszervezésére, fenntartására
vonatkozóan a magasabb szintő jogszabályokban és jelen rendeletben foglaltak szerint köteles
eljárni. A képviselı-testület – a magasabb szintő jogszabályokban meghatározottak szerint a
pályázat nyertesével (nyerteseivel) az eredményhirdetést követı 30 napon belül, illetve a
pályázati eljárás nélkül kijelölt Közszolgáltatóval a közszolgáltatás ellátására szerzıdést köt.
A közszolgáltatási szerzıdés nyilvános.
/2/ A közszolgáltatási szerzıdést a települési szilárd hulladék ártalmatlanítást végzı
hulladékkezelıvel legalább 10 évre szólóan kell megkötni. A kizárólag a hulladék
begyőjtésére, illetve szállítására vonatkozó szerzıdés legfeljebb 10 évre szólóan köthetı meg.
Ez utóbbi szerzıdésben meg kell határozni a hulladék ártalmatlanítását végzı Közszolgáltatót.

Közterületek tisztántartása
10.§.
/1/
A hulladékot nem lehet- a győjtés, begyőjtés, lerakás szabályaitól eltérı módon –
felhalmozni, ellenırizetlen körülmények között elhelyezni, kezelni.
/2/ A (város, község) köztisztaságának megırzése érdekében mindenki köteles hatékonyan
közremőködni és tartózkodni minden olyan tevékenységtıl, magatartástól, mellyel a települési
környezetet szennyezné, fertızné.
/3/ Az egyes ingatlanok tisztántartásáról az e rendeletben meghatározott ingatlantulajdonosok
kötelesek gondoskodni.
/4/ Bármely építési, tatarozási vagy bontási munkánál természetes személy építtetı esetén a
tisztántartás az építtetıt, egyéb építtetı esetében a kivitelezıt terheli.
/5/ Az önkormányzati utak (helyi közutak) tisztántartásáról az önkormányzat gondoskodik. A
hó és síkosság elleni védekezést az önkormányzattal kötött szerzıdés alapján a szolgáltató
látja el.
/6/ Az ingatlanokkal (építési telkekkel, épületekkel) közvetlen érintkezı járdaszakasz
tisztántartásáról a járdaszakaszok melletti nyílt árok és ennek mőtárgyai (kiépített beton vagy
egyéb átereszek,) valamint a járdához tartozó folyókáknak és víznyelı rácsoknak folyamatos
tisztántartásáról – ide értve a hó és síkosság elleni védekezést is – az ingatlantulajdonos
köteles gondoskodni.
/7/ Az üzletek és intézmények elıtti járdaszakaszt elsısorban az ingatlan használója, bérlıje,
ezek hiányában tulajdonosa köteles tisztán tartani és az ott keletkezett hulladékot eltávolítani.
/8/ Ha a tisztántartási kötelezettség teljesítésének kérdésében a kötelezettek között vita van, a
vita eldöntésében a Körjegyzıség közremőködik.
/9/ A járdáról letakarított havat 8 m-nél szélesebb közút esetén az úttest két szélén, a folyóka
és a víznyelı szabadon hagyásával kell elhelyezni. A 8 m-nél keskenyebb közút esetén a
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járdaszélen kell összegyőjteni úgy, hogy a gyalogos közlekedés számára megfelelı szabad
terület és az olvadék elvezetése biztosított maradjon.
/10/ Ha bármilyen jármő üzemelése során a közterület szennyezıdik, vagy a szennyezıdés
egyéb módon, (pl. kereskedelmi, vendéglátó, stb. tevékenység) következik be, a jármő
üzemben tartója, üzemeltetıje köteles a szennyezıdés haladéktalan eltávolításáról
gondoskodni.
11.§.
/1/ Nem szabad a közterületeket beszennyezni, a közterületeken bárminemő szemetet, vagy
elhasznált tárgyat (pl. háztartási hulladékot, papírt, gyümölcshéjat, stb.) elhelyezni, elszórni,
eldobni.
/2/ Védeni kell a közterületeken elhelyezett berendezési tárgyakat,
mőtárgyakat, mőalkotásokat.

felszereléseket,

/3/ Nem szabad dugulás, vagy rongálódás okozására alkalmas anyagot, tárgyat (törmeléket,
homokot, hulladékot, papírt, tőz- és robbanásveszélyes anyagot, stb.) a közcsatorna
víznyelıjébe, csapadékelvezetı csatornába vagy árokba szórni, önteni vagy bevezetni.
/4/ Állati tetemet, valamint olyan szerves vagy szervetlen anyagot, mely a környék levegıjét
szennyezheti, a szomszédos terület lakóinak egészségét veszélyezteti, sem közterületen, sem
magánterületen elhelyezni nem szabad,
évente 1 alkalommal 80 kg alatti állati hullát saját
kertjében 80 cm mélyen eláshat.
/5/ Közterületen építésbıl, bontásból származó törmeléket, hulladékot szabadon tárolni nem
lehet. Az ilyen jellegő hulladékot kizárólag konténerben szabad elhelyezni és a kijelölt
törmeléklerakó helyre kell szállítani.
Közterületen különbözı tevékenységet végzık kötelezettségei
12.§.

/1/ Az utcai árusok kötelesek a részükre kijelölt helyet és annak közvetlen környezetét tisztán
tartani, az árusításból keletkezett hulladékot összegyőjteni, és elszállításáról, elszállíttatásáról
gondoskodni.
/2/ A szórakoztató, vendéglátó egységek, árusító helyek, üzletek elıtti, körüli járdaszakaszt –
közterületi részt – a tulajdonos, üzemeltetı (használó, bérlı) az idıjárási viszonyoktól
függıen köteles a nyitva tartás ideje alatt tisztán tartani, nyitás elıtt és zárás után
feltakarítani.
/3/ Az alkalmi vásárok, kirakodások, búcsúk és egyéb közterületet igénybe vevı
rendezvények ideje alatt és után a közterület rendben tartását, takarítását az azt engedélyezı
köteles elıírni és a végrehajtást ellenırizni.
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Az ingatlantulajdonos települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelezettségei
13.§.

/1( Az ingatlantulajdonos köteles az Önkormányzat által szervezett közszolgáltatás
igénybevételére: az ingatlanán keletkezı települési szilárd hulladék e rendeletben elıírtak
szerinti győjtésére, a Közszolgáltatónak történı átadására, valamint a közszolgáltatási díj
megfizetésére.
/2/ Az ingatlantulajdonost nem terheli az /1/ bekezdésben foglalt kötelezettség az olyan
beépítetlen ingatlana tekintetében, ahol senki sem tartózkodik, és ahol települési szilárd
hulladék nincs, vagy nem keletkezik.
/3/ Az az ingatlantulajdonos, akinek ingatlanán települési szilárd hulladék keletkezik, de az
ingatlana egyidejőleg gazdálkodó szervezet cégnyilvántartásban bejegyzett székhelyéül vagy
fióktelepéül is szolgál, köteles a települési szilárd hulladékát a gazdálkodó szervezetnek az
ingatlanon folytatott gazdasági tevékenysége során keletkezett települési szilárd hulladéktól
elkülönítetten győjteni és arra a közszolgáltatást igénybe venni, feltéve, hogy a gazdasági
tevékenységével összefüggésben keletkezett települési szilárd hulladékának kezelésérıl nem a
közszolgáltatás keretében gondoskodik.
14.§.
/1/ Gazdálkodó szervezet akkor köteles a közszolgáltatás igénybevételére, ha a gazdasági
tevékenységével összefüggésben keletkezett települési szilárd hulladékának kezelésérıl
(hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról) a Hgt. 13.§-ában foglaltaknak megfelelıen nem
gondoskodik.
15.§.
/1/ Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkezı települési szilárd hulladékot az e
rendeletben meghatározott módon és helyen győjteni, továbbá hasznosításáról vagy
ártalmatlanításáról gondoskodni.
/2/ Az ingatlan tulajdonosa köteles a közszolgáltatónak bejelenteni, ha tulajdonosváltozás,
vagy egyéb ok miatt a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik. A bejelentésben meg
kell jelölnie, - az ingatlanon keletkezı rendszeres háztartási hulladék mennyiségének becslése
és a szükséges edényzet őrtartalma meghatározása érdekében
a) az ingatlanon lakók (állandó vagy tartózkodási címmel rendelkezık) számát,
b) nem rendszeres szilárd hulladék esetében a várhatóan keletkezı hulladék mennyiségét,
c) nem lakóingatlan esetében az elszállítandó hulladék egy ürítésre vonatkozó nagyságát.

Adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettség
16.§.
/1/ Az ingatlantulajdonos és a gazdálkodó szervezet köteles eleget tenni a hulladékkal
kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségnek a Hgt. 59.§. /1/ bekezdés e)
alpontja szerinti kormányrendelet szabályai szerint.
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/2/ A közszolgáltatást igénybevevı ingatlantulajdonosok tekintetében, akik települési szilárd
hulladékukat a Közszolgáltatónak adják át, a magasabb szintő jogszabályokban megkövetelt
hulladékok nyilvántartásáról és bejelentésérıl a Közszolgáltató gondoskodik.
17.§.
/1/ Azok a gazdálkodó szervezetek, amelyek a gazdasági tevékenységükkel összefüggésben
keletkezett települési szilárd hulladékuk kezelésére nem a közszolgáltatást veszik igénybe,
kötelesek a tevékenységük során keletkezı hulladék mennyiségét és összetételét fajtánként
nyilvántartani, az általuk végzett kezelésrıl, a kezelt és a kezelés eredményébıl származó
hulladékokról nyilvántartást, a kezelılétesítmények mőködésérıl üzemnaplót vezetni, és
ezekrıl a hatóságoknak bejelentést tenni.
/2/ Az a gazdálkodó szervezet, amely települési szilárd hulladékának kezelésérıl
közszolgáltatáson kívül gondoskodik, köteles errıl a tényrıl a Közszolgáltató egyidejő
tájékoztatása mellett a városi jegyzı által vezetett nyilvántartás számára – a jegyzıhöz
címzetten – írásban nyilatkozni és egyidejőleg igazolnia kell, hogy a mentesülés alapjául
szolgáló feltételeknek megfelel.
/3/ Az a gazdálkodó szervezet, amely a települési szilárd hulladéka kezelésérıl
közszolgáltatáson kívül gondoskodhat, a jegyzı által vezetett nyilvántartás számára – a
jegyzıhöz címzetten – köteles írásban bejelenteni az általa igénybe vett hulladékkezelı(ke)t,
az igénybe vett szolgáltatásokat, valamint megjelölni a hulladékkezelı(k) hulladékkezelési
engedélyének számát, a Közszolgáltató egyidejő tájékoztatása mellett.
/4/ A /2/ bekezdés szerinti bejelentési kötelezettségnek a gazdálkodó szervezet a jelen rendelet
hatálybalépését követı 30 napon belül, illetıleg a rendelet hatálybalépését követıen általa
igénybe venni kívánt hulladékkezelıvel történı szerzıdéskötést megelızıen köteles eleget
tenni.
A közszolgáltatás igénybevételének módja és feltételei
18.§.
/1/ Az ingatlantulajdonos és a Közszolgáltató közötti jogviszonyt vagy a közszolgáltatás
igénybevételének ténye hozza létre vagy az a tény, hogy a közszolgáltató a közszolgáltatást az
ingatlantulajdonos részére felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll.
/2/ A közszolgáltatás teljesítésének feltételeirıl a közszolgáltató az ingatlantulajdonost írásban
köteles értesíteni, vagy felhívás közzététele útján tájékoztatni.
/3/ A hulladékkezelési helyi közszolgáltatás feltételeiben bekövetkezett változásokról a
közszolgáltató az ingatlantulajdonost – a változás bekövetkezése elıtt – köteles értesíteni.
/4/ A jogviszony kezdı idıpontja az a nap, amelyen a Közszolgáltató a közszolgáltatás
teljesítésének megkezdésérıl és lényeges feltételeirıl az ingatlantulajdonost írásban
értesítette, illetve felhívás közzététele útján tájékoztatta.
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/5/ Az ingatlantulajdonos köteles a Közszolgáltatónak bejelenteni az ingatlanán rendszeresen
keletkezı települési szilárd hulladék keletkezésének tényét.
/6/ A hulladék begyőjtésének, elszállításának rendjét (gyakoriság, útvonal és idıpont) az
ingatlantulajdonosnál keletkezı hulladékmennyiség figyelembevételével a Közszolgáltató
határozza meg és arról az ingatlantulajdonost a (2) bekezdés szerint értesíti.
19.§.
/1/ Az a gazdálkodó szervezet, amely köteles a közszolgáltatást igénybe venni és a jegyzı
által vezetett nyilvántartásban nem szerepel, a közszolgáltatás teljesítésére a
Közszolgáltatóval írásbeli szerzıdést köt.
/2/ Ha az /1/ bekezdésben említett gazdálkodó szervezet a közszolgáltatást az elıírások
ellenére sem veszi igénybe, a Közszolgáltató a körjegyzıt köteles értesíteni, és az értesítéssel
egyidejőleg felhívja a gazdálkodó szervezetet az írásbeli szerzıdés megkötésére.
A közszolgáltatás szünetelése
20.§.
/1/ Szüneteltethetı a közszolgáltatás igénybevétele azokon az ingatlanokon, amelyeken
folyamatosan legalább 90 napig senki sem tartózkodik és emiatt hulladék sem keletkezik.
/2/ A szüneteltetésre vonatkozó igényt az ingatlantulajdonos írásban köteles bejelenteni a
Közszolgáltatónak, a szünetelés kívánt kezdı idıpontja elıtt, azt legalább 30 nappal
megelızıen és utólag a közüzemi számlákkal igazolni a szüneteltetés tényét.
/3/ Ha a szünetelés /1/ bekezdés szerinti feltételeiben változás következik be, az
ingatlantulajdonos ezt írásban, haladéktalanul köteles a Közszolgáltatónak bejelenteni.
Hulladékszállítás rendje
21.§.

/1/ A hulladék begyőjtésének és elszállításának rendjét és gyakoriságát e rendelet határozza
meg. A közszolgáltató jogosult az útvonal és a rendeletben meghatározott kötelezı gyakoriság
mellett a napi vagy a heti idıpontok meghatározására. Ha az útvonal és az idıpont változik,
arról a közszolgáltatónak kell a szolgáltatást igénybe vevıket, a lakosságot értesítenie.
/2/ A hulladékszállítás gyakorisága a községben a következı:
- az 50, 110-120, 240 literes edényzetet hetente egyszer
/3/ E rendeletben meghatározott gyakoriságú hulladékszállítás mellett, ha az
ingatlantulajdonosnak többlet települési szilárd hulladéka keletkezik a közszolgáltatónál
megvásárolt és erre a célra rendszeresített hulladékgyőjtı-zsákba helyezheti el, melyet a
közszolgáltató elszállít.
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Hulladékgyőjtı edényzet rendelkezésre bocsátása
22.§.

/1/ Az ingatlantulajdonos az ingatlanán keletkezı vagy birtokába került települési szilárd
hulladékot a környezet szennyezését megelızı, károsítását kizáró módon köteles győjteni,
és ahhoz a Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített győjtıedényt köteles igénybe
venni. A győjtıedények, a rendszeres hulladékszállításhoz szükséges edényzet
őrtartalmának meghatározása során lakosonként és naponként minimum 5 liter
hulladékmennyiséggel kell számolni.
/2/2 A lakó- és üdülıegység tulajdonosa (használója) köteles ingatlanonként a rendszeresen
keletkezı hulladék térfogatának megfelelı, de minimum 50 liter mennyiségre a szállítási és
ártalmatlanítási szerzıdést megkötni, és a választott hulladékmennyiségnek megfelelı mérető
edényzetet saját költségen beszerezni, használni. A szerzıdött mennyiségnek megfelelı őrtartalmú
edényt a tulajdonos legkésıbb 2009. január 1-jéig köteles beszerezni.

/3/ A kötelezı közszolgáltatás a közszolgáltató által meghatározott típusú győjtıedénybıl
történik. A győjtıedények mérete a következı: - helyi viszonyok szerint!!
a) 50, 110-120, illetve 240 literes zárt edényzet,
b) 1100 literes zárt, a közszolgáltató által meghatározott típusú edényzet.
/4/ Ha az ingatlanon keletkezı hulladék mennyisége nem rendszeresen, hanem alkalmilag
haladja meg az átadott győjtıedények őrtartalmát, és az ingatlantulajdonos elmulasztja a
bejelentési kötelezettségét, a Közszolgáltató köteles a többlethulladék kezelésére
rendszeresített jelölt zsákba kihelyezett hulladék elszállítására. A többletdíjat a tulajdonos
a hulladékgyőjtı zsák megvásárlásával fizeti meg.
23.§.
/1/ Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni a győjtıedények rendeltetésszerő
használatáról, valamint környezetük tisztán tartásáról.
/2/ A hulladékok győjtése során történı szennyezés esetén az ingatlan tulajdonosa, míg a
szabályszerően kihelyezett győjtıedényekbıl történı hulladék begyőjtése, szállítása során
a közterületen okozott szennyezés esetén a Közszolgáltató köteles a szennyezett területet
megtisztítani és fertıtleníteni.

A hulladék győjtésére szolgáló győjtıedények elhelyezésével, használatával és
kezelésével kapcsolatos kötelezettségek
24.§.

/1/ Az ingatlantulajdonos köteles a győjtıedényeket a hulladék elszállítása céljából a
Közszolgáltató által megjelölt idıpontban, a közterületen, a begyőjtést végzı gépjármővel
megközelíthetı és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni.
2

Módosította: 9/2008. (V.13.) ÖK. sz. rendelete. Hatályba lépés idıpontja: 2008. június 1.

10

Hulladékgyőjtı edényzet használatával, megırzésével, tisztántartásával kapcsolatos
elıírások
25.§.
Az e rendeletben meghatározott háztartási hulladék győjtésére szolgáló győjtıedények
tisztántartásáról, fertıtlenítésérıl az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni.
26.§.
/1/ A hulladékgyőjtı edényeket csak annyira szabad megtölteni, hogy azok zárhatók
legyenek.
/2/ Nem szabad a külön jogszabályokban meghatározott veszélyes hulladékot a települési
szilárd hulladékkal összekeverni és azt a települési szilárd hulladék győjtésére szolgáló
rendszeresített győjtıedényben elhelyezni.
/3/ Ha a győjtıedényben olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényben
összetömörödött vagy befagyott, illetve a tiltás ellenére az edényben levı hulladékot úgy
összepréselték, hogy emiatt az edényt üríteni nem lehet az ingatlantulajdonos a
közszolgáltató felhívására köteles az edényt üríthetıvé, illetve használhatóvá tenni.
Köteles e fenti tevékenysége miatt bekövetkezı kárt megtéríteni.
Építési törmelék elhelyezésére vonatkozó elıírások
27.§.
Az építési törmelék – mint hulladék elszállítására – az ingatlan tulajdonosa, illetıleg az
köteles akinek a tevékenysége révén a hulladék keletkezett.
A közszolgáltatási díj meghatározása
28.§.
/1/ A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételére köteles, illetve a
közszolgáltatást igénybe vevı ingatlantulajdonosnak települési hulladékkezelési
közszolgáltatási díjat – továbbiakban: közszolgáltatási díjat – kell fizetnie.
/2/ Az ingatlantulajdonos változása esetén a közszolgáltatás díját a Közszolgáltatónak
történt bejelentése hónapjának utolsó napjáig a korábbi, azt követıen pedig az új
tulajdonos köteles megfizetni.
29.§.
/1/ Az egységnyi díjtétel a Közszolgáltató által biztosított győjtıedényben az elszállításra
átvett hulladék – győjtıedényhez igazodó térfogata szerint meghatározott – egyszeri
ürítési díja. A legkisebb győjtıedény egység az 50 liter. A települési hulladékkezelési
közszolgáltatás díját a jelen rendelet 2. sz. melléklete állapítja meg.

11
/2/ A rendszeres hulladékszállításon túli, azon felüli hulladékszállítás díja a megrendelı és
a szolgáltató közti megállapodás alapján kerül kiegyenlítésre.
/3/ A közszolgáltatás igénybevételének éves díját az ingatlantulajdonos győjtıedények
számának, azok egyszeri ürítési díjának és az évi ürítések számának szorzataként kell
megállapítani. A közszolgáltatásért fizetendı díjat a Közszolgáltató számlázza ki.
30.§.
/1/ A közszolgáltatási díjat annak az ingatlantulajdonosnak kell megfizetni, aki a jelen
rendeletben foglaltak szerint a hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételére köteles.
/2/3 A közszolgáltatás díját az idényjellegő szolgáltatást igénybe vevı évente két alkalommal,
június és október hónapban, az állandó lakos negyedévente köteles a Szolgáltató által kibocsátott
számlában szereplı határidıben kiegyenlíteni. Fizetési késedelem esetén a Szolgáltató törvényes
mértékő késedelmi kamat, valamint a fizetési felszólítással kapcsolatos ügyleti költségek
felszámítására jogosult.

/3/ A közszolgáltatási díjat tartalmazó számla adataival és összegével kapcsolatban az
ingatlantulajdonos a Közszolgáltatónál írásban kifogást emelhet.
/4/ Üdülıingatlan tulajdonosok esetén az ingatlantulajdonos a szünetelésre vonatkozó
szabályok szerint járhat el, s kezdeményezheti a Közszolgáltatónál az ingatlan szezonális
használatához igazodó hulladékbegyőjtést.
/5/ Az, aki a díj megfizetésére anyagi, vagy szociális körülményei miatt nem, vagy csak
részben képes, a díj megfizetéséhez az önkormányzat pénzbeli és természetbeli szociális
támogatásról szóló rendeletében meghatározott feltételek szerint hulladékszállítási díj
támogatásban részesülhet.
/6/ A szociálisan rászorult részére megállapított díjtámogatást a Közszolgáltató részére
kell átutalni.

Általános jogi felelısség
31.§.
Aki tevékenységével vagy mulasztásával a hulladékgazdálkodási jogszabályokban vagy
reá vonatkozó hatósági határozatban foglalt kötelezettségét megszegi és ezzel a
környezetet veszélyezteti, szennyezi vagy károsítja, vagy tevékenységét a
környezetvédelmi elıírások megszegésével folytatja, a más jogszabályokban foglaltak
szerinti (büntetıjogi, polgári jogi, közigazgatási jogi stb.) felelısséggel tartozik.
Vegyes és hatályba léptetı rendelkezések
32.§.
/1/ E rendelet 2004. július 1. napján lép hatályba.
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/2/ E rendelet hatálybalépésével hatályukat vesztik a 1/2004. (I.29.) számú Ör. rendelet.
/3/ A rendelet kihirdetésérıl a Körjegyzı gondoskodik, az SZMSZ-ben meghatározott
módon.

Balatonhenye, 2004. június 17.

Szalai József
polgármester

Dr. Miklósy Gábor
körjegyzı

Egységes szerkezetbe foglalás idıpontja: 2008. május 15.
Lukács Ágnes
mb.körjegyzı
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1. számú melléklet
Balatonhenye község a hulladékkezelése az „Észak-Balatoni térség regionális települési
szilárd hulladék kezelési rendszer”-en belül valósul meg a társult önkormányzatokkal együtt.
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„2. számú melléklet4
Állandó lakosok
Mennyiség
50 liter
80 liter
110 liter
160 liter
220 liter
Nyaraló tulajdonosok
Mennyiség
50 liter
80 liter
110 liter
160 liter
220 liter

Ft/alkalom
179
206
233
342
470

Alkalom
30
30
30
30
30

Alkalom
52
52
52
52
52

Éves díj
5.370 Ft/év
6.180 Ft/év
6.990 Ft/év
10.260 Ft/év
14.100 Ft/év

A díjak a 20% ÁFA-t nem tartalmazzák.
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Éves díj
9.308 Ft/év
10.712 Ft/év
12.116 Ft/év
17.784
Ft/év
24.440 Ft/év

