atonszepezdKözség onkormányzata
Képviselő-testülete

"

oNKoRMeNyzara
BALATONSZEPEZDKOZSÉG
rÉpvispt'o-rpsrÜlETÉNEK
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a háztattási hul l adékkalk apc sol atos kö z szo1gáltatásról
Balatonszepezd Község onkormányzata Képviselő-testületea hulladékgazdá|kodásrólszóló
2000. évi XLIil. törvény 23. $-ában kapott Í-elhatalmazás
alapjan' a helyi önkormányzatokról
meghatározottfeladatktjrébeneljárv'a a
szóló 1990. évi LXV' törvény 8.$ (1) bekezdésében
következőket rendeli el :
Altalános rendelkezések
A rendelet hatá|ya
1 $ (1) Aháztartási hulladékkalkapcsolatosközszolgáltatást az önkormányzatközigazgatási
területénbelül a rendszeresszemétszállításba
bevont ingatlanoktulajdonosa,haszná|őja,
illetve kezelője (továbbiakban:tulajdonos)köteles igénybevenni.
(2) Gazdá|kodó szervezet a Hgt 21' $ (2) bek a) ponda a|apján köteles a megfelelő
szo| gá|tatásti génybevenni .
(3) A hulladékkezelésiközszolgáltatás a település belterületén kiterjed valamennyi hulladékszállító járművel megközelíthető - utcára, koz és magánterületre. rnelyek
felsorolását ielen rendelet 1. mellékletetaltalmazza.
A hrrll adékkezel ésikózszo|sá|tatás tartalma. rendie
(l) A települési szilárd hullacék o.,,i.o.u.,
eut"toiiszepezd község
"t,,,a,liti.at
kózigazgatási tertiletén a PRoBIo Balatonfiiredi TelepülésüzemeltetésiZP.T 8230
BalatonÍüred.
Fürdő u' 20. (a továbbiakban:Szolgáltató)jogosultéskötelest végezni.
(2) A településiszilrárdhulladékkörnyezetkárosítástkizárő módon történő ártalmatlanitását.a
szelektívengyűjtött hulladékbegyűjtését,
előkezelését,
hasznosításratörténő átadásátaz'
(a
Észak-BalatoniHullad ékgazdá|kodásiKft.
továbbiakban:ÉgH' Kft.;8200 Veszprém.
Házgyári út 1. biztositja. Az EBH Kft' a szelektívengyűjtött hulladék begyűjtését
a
Szolgáltató bevonásáva|v égzi.
(3) A szelektíven gffitött hulladék előkezelése,valamint hasznosításratörténő átadása a
VeszprémiKözüzemi Szolgáltató Zrt. v álogatóművébentörténik.
(4) A települési szl|árd hulladék a Kirá|yszentistváni Hulladékkeze|ő Kózpontban kerül
elhelyezésre.
3.$ (l) A közszo|gá|tatási kötelezettség és jogosultság - a Szolgáltató és az
ingatlantulajdonosokszerződéskötésikötelezettségemellett - e rendeletalapjánjön létre.
(2) Jelen rendelet a|ka|mazása szerint az ingatlantulajdonos és a Szolgáltató közötti
hulladékszállításiésártalmatlanításiszerződésfőbb tartalmi elemei a következők:
a)
a szerzódő felek megnevezése,
címe;
b)
címe;.
a szo|gá|tatással
érintettingatlanmegnevezése.
c)
kötelezettsége;
a szerződésérvényessége,
avá\tozás bejelentésének
d)
aszo|gá|tatókötelezettségvállalása.a szolgáltatásgyakorisága;
e)
aháztartásihulladékmegjelölése;
gffitőedény haszná|atáta,a ki- és behelyezésrevonatkozó kötelezettségek
a
0
meghatározása;
g)
a szo|gáltatási díj megállapításánaka|apja..
2.s

atonszepezdKözség onkormányzata
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a szolgáltatási díj megfizetésénekmódiára. határidejére vonatkozó
rendelkezések:
aközszolgáltatássalkapcsolatospanaszkivizsgálása.
i)
vonatkozó rendelkezések.
jogviszony létrejottére
j)
a szerződ'éses
keletkező
(1) Az ingat1antulajdonosa(használija) köteles ingatlanonkénta rendszereseil
4. $
'nuítuaet
és
szállítási
iérfogatánák megfelelő' de minimum 50 liter mennyiségrea
megÍ-elelo
ártalmatlanitási szerződéstmegkötni, és a választott hulladékmennyiségnek
méretűlegalább 1 db szabvanyosedényt(kuka) saját koltségenbeszerezni.,használni.
a szabvány hulladéktárolót, zsák egységcsomag
(2)
. , A .'y*uló, üdülő ingatlan esetén
rögzített tárolóedény
*.guá, án|ásáva|ki lehet váltani. Az egységcsomaga szerződésben
u Szolgáltató
méreténekmegfelelő és a szállítási alkalmakkal megegyezó darabszful:
alkalom
szállítási
26
emblémájával ellátott zsákot Íarta|maz.Az egységcsomagára
ftzetendő. Az
Íigyelemüe vételével bruttó 1.560.-Ft. mely a csomag vásárlásakor
is meg kell
díjat
ag árán felül a 2. mellékletbenszereplő szemétszá||itási
egységcsom
(Balatonflired, Fürdő
fizetni. A zsékegységcsomagbeszerczhető a Szolgáltató székhelyén
u. 20.)
a Szolgáltatóval
(3) A huíladek,zállításheti 1 alkalommal történik' A szállítási napokról
soka!
dono
a a tul aj
történt egyeztetést követő en az onkorm ányzat táj ékoztatj
az ingatlan előtti közúton veszi
hulladékot
jármű
aháztartási
szemé|yzete
(4) A kaztisZíasági
járművel történő
át. Ahol u- io,i,t méreteinélfogva az ingatlan köztisztasági
nem teszi lehetővé,a szemétátvételea legközelebbi alkalmas helyen
megkozelítését
szteződésben).
történik (útkere
igazo|ásál'al (5) Á i.Jpii.tt." ingatlan tulajdonosa a jegyző erre vonatkozó hatósági
addig. amígaz ingatlanon
írásbankérhetia lzolgáltatotol a közszo|gá|tatásszüneteltetését
háztartási hutladéknem keletkezik.
a neg}, carabcs hulladék (lin-lon)
(6) A Szolgáltati é.,,enteegy alkalominal bizr"as!,+4e
A lim-lom Éakóhelyekről, a lomtalanításidőporrtjaról az önkormányzat az
e|szá||ításttt".
ingatlantulajdonosokat előzetesen tájékoztatja.
- a
(7) Á szokásos mennyiségen felül keletkező hulladék eseti összegyűjtésére
emblémázottegyedi
közszolgáltatási szerződésbenrögzített mértékenfelül 110 literes
Hivatalban. Az
műanyag zsák szerezhető be a Szo|gá|tató székhelyénés a Polgármesteri
előállítási költségét.
egyedi isák áramagábanfoglalja az egyszeriszállításidíjatés azsák
h)

A Szolgáltató kötelezettségei
5 $ (1) A Szolgáltatók<iteles:
a) a háztartási hul l adék fo ly amatos e|száLlítására, ke zel ésére.
nregkeresni és a
b) szeruődésiajánlatáv; az ingatlanok tulajdonosait (használóit)
(a szolgáltatással
értesíteni
szo|gá|tatásíényegesfeltételeirőla tulajdonostírásban
ténye
kapÁolatos jogviszonyt a szolgáltató ésa tulajdonosközött a szerződéskötés
a
szeruődés
kötelezettsége
fél
hozza létre,aionban a szerzőáéskötéstelmu|aszÍő
megkezdődik).
történő visszaküldésehatáridejénekleteltéve1
szolgáltató részére
csak a
teljesítést
c) szerződés szerint teljesíteni, a tulajdonossal szer.nbeni
j o gszabá|yban m egh aÍározott esetben szün eteltetheti .
háztartási hulladék
(2) ^ szotg7ttatoá tot.t.^ közszolgáltatás keretébenmegtagadhatjaa
ha:
elszállítását.
szabványos gyújtótartályban.vagy emblémávalellátott műanyag zsákban
nem
az
a)
kerül átadásra'
hogy olyan anyagot tartalmaz. amelY
b) érzékszerviészlelésselmegál1apítható,
. szá||íthatő,il letve árta|matlanítható.
háztartási hul l adékk al együtt nem gyűjth eÍ.ő
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kötelezettseg
A közszolgáltatáshozkapcso1ódódíjfizetési
rendszeres gyűjtésével. elszállításával. valamint
$ (1) A háztartási hu|ladék
tulajdonos kéttényezős
ártalmatlanításáva| kapcsolatos kötelező kozszolgaltatásérta
közszolgáItatási díjat köteles fi zetni.
díj), mely 52 héten
(2) A kéttényezóskozszolgáltatási díj alapdíjból (rendelkezésreállási
keresztül fizetendő, valamint ürítésidíjból ál1.
történt egyeztetés
(3) A kozszolgáltatási díj összegét a Képviselő-testületa szo1gáltatóval
jelen rendelet 2. melléklete
alapján éventehatározza meg. Az érvényesdíjmér1ékeket
tartalmazza.
52
figyelembevételével
(4) A közszolgáltatási díjategészévreheti egyszeri szállítási alkalom
év
minden
akik
héten keresztül teít m-egfizetni, kivévó a nyaraló-tulajdonosokat.
április15.tőloktóber 15-ig26 alkalomrakötelesek megfizetni.
szo|gá|tatástigénybe
(5) A kozszoIgá|tatásidíjat a településenállandó lakóhellyel rendelkező
kell megfizetni.
vevők esetébennegyedévente
éventekétalkalommal,
(6) A közszolgál tatas.aiiataz idényjelegíszolgáltatástigénybevevő
szereplő
júniusban és októberben köteles I s'otgatt atő á|ta| kibocsátott számlában
mértékű
törvényes
Szolgáltató
határidőben kiegyenlíteni. Fizetési késede]emeseténa
ügyleti koltségek
késedelmi kamít, valamint a fizetési Í-elszólítássalkapcsolatos
felszámításaraj ogosult.
(7) A díjhátralékadók módjara behajthatőköztartozás.
esetén aZ alapdíjat minden
7 ' $ (1) A közszolgáltatási díj Íizetésealóli mentesítés
tulajdonosnakmeg kell fizetnie'
.
!i1,
ezt az ál.|apotota 1egyzo
(2) Az üres. romos iielyiségek után amennyiben a tulajdonos
je|zi a Szclgáltatónak -az ürítésidíi
i-tazolásár.al,:.agy közüzemi szárnlával íiásban

6.

fizetéseszünetel.
ha a tulajdonosnakdijtartozása
csak akkor lelretséges,
alóli mentesítés
(3) AzürítésidíjÍizetés
nem ál1fenn.
Adatvédelem.adatkezelés
a Hgt. 23. $
adat kezelésére
8. s (1) A SzolgáItatő aközszolgáltatással összefiiggő személyes
mértékbenés
g) pontja alapjan és a jelen önkormányzati rendeletben foglalt
terjedelembenj ogosult.
szükséges
(2) A közszolgáltatásúl összefiiggő személyesadat csak a cél megvalósulásához
ésideig kezelhető.
mértékben
köteles gondoskodni az
(3)A Szolgá|tatő -.!r.r.to technikai és szervezésiintézkedésekkel
Az adatokat védeni köteles. kü1önösen ajogosulat|anhozzáférés,
adatok biztonságírőI.
"nyi1vánosságra
hozás vagy törlés, illetőleg sérülésvagy megsemmisülés
megváltoztatás,
ellen.
ingatlantulajdonos
(4) A Szolgáltató a közszo|gáltatással összefuggő személyesadatokat:z
Í-eladatok
kapcsolatos
végrehajtásával
azonosításá,u,jog,'ub á{yban előírt ellenoiiesek
fel.
e|Iátására,,,a^|úa,,a, postázásra,közuzemi díj hátralékbehajtásárahaszná|hatja
személyesadat
(5) A Szolgáltató nem jogosu|t az á|ta|akezelt közizolgáltatással összefuggő
nyi lváno sságra hozata|ára.
Értelmezőrendelkezések
használt egyéb helyiségekben.
9. s (1) HázÍarÍási htillaclék:a lakásokban. lakás céljára

Község onkonnányzata
!pviselő-testü1ete
használat során keletkezetthulladék.söpredék. salak.
i házakban rendeltetésszerű
korom. törött. r'agy hibás edény.ür'eg' papír. rongy. konyhai hulladék. Nem
;;;
jég. hó, sár.
*i,'o'ut háztartásiszemétnekaz emberi ürülék. az áI|atihulla. vagy tárgya.
uz- és robbanásveszélYes,illetve mérgező, vagy fertőző anyagok, nagyobb nréretű
e|haszná|ttárgyak' bútorok,ipari. vagy kereskedelmi tevókenységhulladékai.A kerti és
hulladékai.
mezógazdaságihulladék.a lakásban végzettkisipari ésműszaki tevékenység
ha nem
szemétnek,
háztarÍási
tekinthetők
akkor
anyagok
valamint az épitésitörmelék
az
egyéb
minősülnek veszélyes hulladéknak és a naponta keletkező mennyiségúk
háztartási hulladékkal együtt nem haladja meg a szabyányos hulladéktároló edény
(2) Ingatlar: családi ház, több|akásos ingatlan esetébenlakás vagy üdülőegység'
(3)Lomtalanítós alá tartozó telepúlésiszilárd hulladék. az az alkalmilag képződött vagy
felhalmozódott települési sz||árdhulladék,(a háztartásokbanfeleslegesséváló bútorok,
méretevagy
berendezésitárgyak, szerszámok, edények,stb) amely a gyűjtoedényzetben
mennyiségemiatt nem helyezhető el. Nem minősül lim-lomnak a roncs autó' valatnint a
törmelék.
bontásból származő építési
rendelkezések
Szabálysértési
követ el, aki:
10. $ (1) Szabálysértést
(1)
bekezdésében,
1.
az
a)
$
az 1. $ (2) bekezdésében,
b)
elmulasztiaés30.000.teljesítését
előírtkötelezettséget
c)
a 4. $ (1) bekezdésében
sújtható.
Ft-ig terjedő pénzbírsággal
(2) A szabálysértési
eljárás lefolyatására a jegyzőjogosult.
Zétrórendelkezések

l 1 . S ( 1 ) E r e n d e l e t - a (2) bekezdésbenfoglaltak kivételével- 2017. január l-jén lép
hatályba'
valamint 3. mellékletekülön önkornrán-yzatirendelet
(2) E rendelet2. s (2)-(4)bekezdése,
rendelkezésealapján léphatályba.
(3)Hatá|yátveszti a |012006.(V. 30.) önkormányzatirendeiet.
Balatonszepezd,2010. december16.
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Község onkonnányzata
Képviselő-testülete

1. mellékleta \412010.(Xil. 20') önkormányzattrendeiethez
közszolgáltatásba bevont területek
A hulladékkezelési

Nagy autóval:

Kis autóval:

Akácfa
Arany János
Arpád
Badacsonyi
Cseredi
Csokonai
Csuki
Dobó
Dózsa Gy'
Fürdo
Gesztenyesor
Honvéd
Ha|ász
Kerteki (Csokonai utcáig)
Kossuth
Kisköz
Kisfaludy
Mókus köz
Nagy koz
Nyár
Oreghegyi
Park
Pápai
Petőfi
RévÍiilöpi
Rakóczi
Széchenyi
Sport

Tölgyfa
Fenyves
Lomb
Váradi
Pipacs köz
Bozzai
Szegediköz
Kilátó
Kökényes köz
Sirály
Bem
Boróka
Kerteki (Csokonai utcától)
Ózike
Erdei
Eper
Jókai (Felső)
Fü1emiile
Sellő köz
Cserfa
Tűzoltó
Dőzsakoz
Málna

Üatlo
Víriusz
Zoldfa
Zrínyi

Adv

Balaton
Napsugár
Szamóca

IatonszepezdKözsé g onkonnányzata
Kéoviselő-testüIete

2 " melléklet a 14l 2a n. (XIr. 20')önkorm ányzati rendelethez

B alatonsZepezdközségben
lési közszo LgáItatásért
a hull adékkeze
20|I. évbenfizetendődíjak
A
I

2
a
J

4

5
6
7

Mennyiség
(liter)

50
80
110
160
220

B

Allandó
Eves díj
Alkalom
(nettó)
Ft-ban

52
52
52
52
>/.

D

C

Nyaraló
Eves díj
Alkalom
(nettó)
Ft-ban

14.820.16.800.19.320.28.020.38.340.-

A díiaka25oÁ AFA.I nem tartalmazzák|.

E

26
26

26

26
26

8.398.9.520.10.948.15.878.
21.726.

latonszepezd Közsé g onkormánvzata
Kéoviselő-testülete
3. mellékleta I4l20I0. (X]I. 20.)önkormányzatirentleiethez

B alatonszepezdközségben
si közszo |gá|tatásért
a hu1l adékkezelé
20|1. évbenftzetendő
maximált díiak
A
I

2

a
J

^

+

5
6
7

Mennyiség
(liter)

50
80
110
160
220

B

C
Allandó
Eves díj
Alkalom
(nettó)
Ft-ban

52
52

52
52

52

E

D

Nvaraló
E.v es díj
Alkalom
(nettó)
Ft-ban
9.828.26
19.656.-

22.464.28.288.34.008.45.448.-

A díiaka25oÁ AFA-t nem tartalmazzák|

26

26

26
26

1r.232.14.r44.17.004.-
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