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hulladékrendszeres
BalatonudvariKözség onkormányzata atelepülésiszilárd
kötelező helyi
elszá\ításáraésártalommenteselhelyezésére
összegyűjtésére,
ellátásáril helyi kozszolgáltatásútján
közszolgáltatást szervez és etevékenység
gondoskodik"
céliaa
A településiszilárd hu|ladékka|kapcsolatoshelyi kozszolgáltatás
betartásánakbiztosítása,
köztis)tasá g, a közegészségügyirendelkezések
valamint ui épit"ttéstermészetikörnyezet védelme.
vonatkozó helyi
A településiszilárd hulladékkalkapcsolatostevékenységre
terjed ki"
t<ozszálgaltatásBalatonudvari Ktiziég kozigazgatási területére
hulladékra.
A rendelettárgyi hatáIyakiterjeda településiszilárd
valamint az eze|<ke|
Nem terjedki á veszélyesésrádioaktívhulladékokra,
osszefüggotevékenységekre.
kö zség ko zigazgatási
A rendelet személyi hatá|ya kiterj ed B alatonudvari
közösségére,
tulajdonosi
területénlévő valam.noyiingatlán tulajdonosára,
ajdonos)' akik az
bérlőjére,hasznáLojáru, k","|oi ere(továbbiakban: a tul
elszállításári]
összegyűjtéséről.
ingatianonkeletkeiő teleptilésiszilárd1'ul1adék
kötelesek
módon
ós ártalommentese1he1y"'e'e'ote rendeletbenmeghatározott
személy,jogi személy'jogi
gondoskodni,függetlentiluttól, hogy természetes
nem rendelkező társaság,vagy egyébSzerv'
ízemélyiséggel
Értelmezőrendelkezések:

J . \

E rendeletalkalmazásában:
aháztartásokból származő szilárd hulladék,
ó Tekpülési szitárd hultadék:
jellegű ésösszetéte|u,azzal
illetoleg u há,tu,tá--iludékhoz hasonló
együtt kezelhető más hulladék,
szilárd hulladékésaz
b) Háztartási szilárt\hullaclék:a rendszeresháztartási
alkalmi háztartási szi l árd hulladék:
.Az emberekmindennapiéletesorán a lakásokban,valamint a pihenés,üdülés
helyiségeiben
* uhaszná1the1yiséiekben és a |akőházak kö zö s használatú
"e|i
keletkező "
és ierületein, val amint az intézményekben
-közterületi hulladék:közforgalmú észöldterületeken keletkező,
.háztartási hulladékhoz hasonló j el l egű és ö sszetételűhulladék:
gazdaságivállalkozásoknálkeletkező*különjogszabályban
hulladék.
meshatározott- veszélyesneknem minosülő szilárd

c) Rendszeresháztartósi szilárd hulladék:a lakás ,üdülés,pihenéssorán az
ingatlarion(ígya lakásokban,valamint nem lakás céljáraszolgáló egyéb
helyiségekbenésterületeken)tblyamatosankeletkező, az aÍTaa célraa
tulajdonosáltal rendszeresitettgyűjtőtartályokbanátmenetilegtárolható,
rendszeresgyűjtójárattal,a jogszabáIyi előírásoknakmegfelelo zárt rendszerú
célgéppelszá||itbatőhulladék(ígypl. konyhai hulladék'papír"üveg"
csomagolóeszköz, háztartásiedény,kézi eszkóz. rongy, söpredék,salak. hamu,
korom, törött, vagy hibás edény,továbbá kisebb mennyiségűfalvakolat , ker-ti
ésjárdatakarításihulladék' kisebb mennyiségűfalomb, nyesedék,karácsonyfa)
továbbá' a lakásban valamint a nem lakás céljáraszo|gá|óegyébhelyiségbenés
gyakorlásából keletkezetthulladék,a
területenfolytatottkisipari tevékenység
tormelékakkor tekinthető
kerti ésmezógazdaságihulladék,valamint építési
hulladéknakésa
minősül
veszélyes
ha
nem
háztartási sz1|átdhulladéknak,
naponta keletkező mennyisége az egyébhéutartásihulladékkal együtt nem
haladja meg a rendszeresítettgyűjtőtartá|y méretétésártalmatlaníthatóa
tulajdonos által kötele zóen igénybevett közszoLgáltatás keretében.
d) Alkalmi hÓztartási szilárd hulladék:a lakás, üdülés,pihenéssorán az
ingatlanon(lakásokban,ill. nem lakás céljáraszo|gáLőhelyiségekbenés
területeken)alkalmilag képződött vagy felhalmozódotthulladék,visszamaradt
anyag,ha a rendszeresítettgyújtotartálybanméretevagy minőségemiatt nem
helyezhető el, amely lehet pl. lomtalanítása|átartozó alkalmi háztartási
hulladék:nagyobb méretűdarabos hulladék(pl.nagyobb háztartási eszkóz,
berendezésitárgy, bútor,ágybetétstb),amelyet a Szolgáltató éviegyszeri e|őre kozzétettidőpontban - lomtalanítássorán e|száL|ít.
e) Nem minősül háztartásiszilárd hulladéknak- ezértgyűjtő edénybe,
konténerbetenni, illetve azok mellélerakni tilos! -' az emberi, állati ürülék
a mérgezővagy
vagy trágya, az á||atitetem, atuz- vagy robbanásveszélyes,
hulladéknak
veszélyes
által
(VII.12.)
rendelet
Korm.
fertőző anyag,al02l|996'
bontásából
minősítettanyagok,valamint a jég,hó, sár, épületvagy épületrész
1
l
sbő
származo
gazdas
műve
é
ági
g,
mező
és
szármatő tcjrmelékanya kerti
hulladékok,nagyobbméretűelhasznált tárgyak,bútorok,ipari vagy
hulladékai.
kereskedelmitevékenység
A köte|ező helvi kiizszolgáltatás ieénybevétele

4 . S( 1 . )

(2.)

A tulajdonosköteles a Szolgáltató által nyújtotthelyi közszolgáltatást igénybe
venni, a háztartási szi l árd hul l adékgyűjtéséhez,tárolásához szabványo s
gy,l1tőtartályt(kuká0beszerezniésa szolgáltatásravonatkozóan a 4.$ (3')
megjelölt szolgáltatőva|az e rendeleJbenfoglaltak
bekezdésében
szerződéstkötni.
figyelembevételével
A tulajdonosa településiszilárd hulladékelszál|itásáraa gyűjtésiterületen
rendszeresítettgyűjtőtartá|ytköteles igénybevenni éskizarólag azthaszná|ni.
Valamennyi tulajdonosköteles legalább 50 liter űrtartalomnakmegfelelő
mennyiségű tel epülési szl|árd hul l adéke1száll ításáta a szo|gáltatóval
szerződéstkötni.

Rendszeresítettgyűjtótartálynakrninősül:
(kuka)
- az50,80' 110-l20, 16(),22O.z40
litereszárl.szeméttároló
- a:z1,1és4"2köbmétereskonténer.
nrint
szemétszállítás,
Aháztartási szilárd hulladékkalkapcsolatosintézményes
kötelező közszolgáltatás teijesítésereBalatonudvari Község onkor'nrán.vzat
Képviselő-testüleie a pRoÉIo Zrt' Balatonfüred jelöli ki (továbbiakban:
Szolgáltati).
(4.)

is ellátja BalatonudvariKözség
szemétszállítást
A Szolgáltatő azintézményes
ko zi gazgatási terül etén.

s.s.

ésa
A szolgáltatásellátásáravonatkozó részletesszabályokataz onkormányzaÍ
SzolgáItatóáltal kötött együttműködésimegállapodásrogziti.

6.S"

A tulajdonos kötele ssége különö sen, hogy az ingat|anán.kel etkezo:
a lehető legalacsonyabbszinten
a.) teÉpülésiszilárd trunaaet keletkezését
tartsa,
gyűjtse.illetve
b.) településiszilárd hulladékotaze|szá||itásravaló átvételig
tárolja.
testi épségét,
c.;, teleptilésiszilárd hulladékotúgykezelje hogy azmások életét
és
ésjó közérzetétneveszélyeáesse,a településtermészetes
egészségét
a
felül ne szennyezze,
az elkerülhetetlenmértéken
epitettkclrnyezetét
ésa közbiztonságot ne
közrendet
a
ésállatvilágot ne károsítsa,
n.ovényzavaria.
d.) A tulájdonosköteles a gyűjtőedényszükségszerinti tisztántartására"
ére.
j avításáraéscseréj
fertőtlenítésére.

7.S. (i.)

A szo1gáltatókotelezettségei:
ár1alnratlan
a') a tjepülési szilárd hulladékfolyamatoselszállítása,kezelése,
elhelyezése,
b.), a Szolgá|tató köteles szerződésiajánlatáva|azingat|anoktulajdonosait
megkeiesni ésa szolgá|tatáslényegesfeltételeiről,a feltételekben
kell ( a
bekövetkezett változásokról a tulajdonostírásbanértesíteni
s kö zött
szol gáltatással kapcsol atos j ogvi s zonfi a szo\gáItatóés a tulajdono
a szerződéskötésiénye hozza\étre,azonbana szerződéskötéstelmulasztó
történő visszaküldése
félkötelezettségea izerződésSzolgáltató részére
határidejénekleteltévelmegkezdődik),
csak a jogszabáIybanésje1en
c.) a tulajdónossalszembeniteljesítést
v agy
rendeletben me gltatározo tt esetben szüneteltetheti, korl át ozhaÍ1a
tagadhatjameg.

(2.)

a települési
A szolgáltató a kötelező közszolgáltatás keretébeninegtagadhatja
szl|árdhulladékelszállítását,ha:
a) aznem szabályos gyűjtőtartá|yban,vagy emblémásműanyag
b.) zsákban kerül átadásra,
észlelésselmegállapítható,hogy olyan anyagot tarta|maz,
c.j érzékszervi
illetve
amely háztartásihulladékkal együtt nem gyűjtheto,szállítható,
ártalmatlanítható,

d . ) a gyűjtotartá|yazalka]mazottgépiürítésimódszerrel az ingatlan

tulajdonosánakfelróható okból .- nem ürítheto,
illetve a szállítássorán a
e . ) u gyt,itotu.tálybanelhelyezetthulladékaz Íirítés,
egészségének
testiépségének,
'átiia't végzószemélyekéletének.
járműben
kárt
okozhat'
járhat
a
vagy
veszélyeztetésével

(3.)

(4.)

8.$.(1.)

mindenkor a
A Szolgáltato a kizszolgáltatással összefüggo tevékenységét
és
közegészségügyi
műszaki,
vonatkózó jogszabályi előírásokbanfoglalt
egyébfeltételeknekmegfelelően köteles ellátni.
A Szolgáltató köteles éventeegy alkalommal szervezettlomtalanításkeretében
használatos
ahéntirtásokbanképződött, de a rendszereshulladékszáL|ításra
gyujtőtartályokbanéln.rn helyezhető hulladékotaz á|talaelőzetesenközölt
gondoskodni"
Iáopontbanelszállítaniésártalmat|anitásáro|lhasznosításáról
végzi.
Az-éviegyszeri lomtalanításta Szolgáltató térítésmentesen
e|szá|Iitásával,valamint
A településiszilárd hulladékrendszeresgyűjtéséve|,
ártalmatlanításávalkapcsolatos kötelező kozszo|gá|tatásérta tulajdonos díjat
köteles fizetni. A díj összegéta Képviselő-testületa Szolgáltatóval történt
előzetes egyeztetésalapján éventea jelen rendelet I. számu mellékletében
határozzameg.
Szolgáltató koteles atárgyévdecember 1-ig megkü\deniaz onkormányzat
részirea következo évrevonatkozó díjváltozásról szóló tájékoztatást.

(2.)

-től decenrber31-ig
A szolgáltatásgyakoriságaévi52 alkalom,mely január l
mindentelepülésen).
heti 1X-i elszállításijelent (egységesen,
i elszállítástjelent.

(3.)

július
, a nyaraló ingatlantulajdonosokpedig
Az á1|andőlakosok negyedévente
ésnovember hónapban kötelesek a díjfizetésikötelezettségüknekelegettenni a
Szolgáltató által kibocsátott számla alapján.
késedelmikamat
törvényesmértékű
Fizetésikésedelemeseténa szo|gá|Í.ató
felszámításárajogosult. A kötelező helyi közszolgáltatás díjameg nem Í-rzetés
eseténadók módj ára behajthatő koztartozásnak mino sül.

(4.)

jelenteni.
Azingat|antulajdonosváLtozásátaSzolgáltatónak írásbanbe kell
Az úgatlan tulajdonosának vá|tozása esetén a kozszo|gáltatás dijil a
hónapjának uto|só napjáig a régi,azuÍánpedig
tulajdonosvá|tozásbejelentése
az Íljtu|ajdonosköteles megfi zetni.

e.s(1.)

A köztisztasági jármű szemé|yzeteaháztartási szemetetaz ingatlan elotti
a
fogva azingatlan megközelítését
közúton veszi át.Ahol a közúton méreteinél
a
legközelebbi
köztisztasági jármtívelnem teszi lehetővé,a szemé|átvétele
alkalmas helyen történik (pl. útkereszteződésben)'

(2.)

A gffitőtartá|yt atulajdonosingatlanánbelül köteles tárolni. Közterületen
taJósán elhelyezni vagy tárolni csak a vonatkoző jogszabályok szerinti
közterület- haszná|atiengedélyalapján l ehet.

köteles a gyújtotartályta hulladékeiszállításacéljából a szállítási
A tula.|doncls
megközelíthetőésürítésre
végzőgépjármúvel
napon a közterületen, a gy.tijtést
alkalmas helyen elhelyezni' aszáI|itásmegtörténteután pedig ingatlanára
visszahelyezni.A kihelyezett tartá|ynem akadá|yozhatjaa jármű- ésgyalogos
forgalmai,nem rongálhatjaa zöldterületeket éselhelyezésenem járhat a baleset
vagy mások jókozérzetének,ésa
előidézésével
vagy károkozás veszélyének
indokolatlanmegzavarásával.
te1epüléskép
is jelen
A lómtalanitás alkalmával elszállításrakerülő hulladékokkihelyezésére
bekezdésrendelkezéseiirányadóak.

(4.)

Tilos a gyűjtőtartálybafolyékony,mérgezo,robbanó vagy egyébolyan anyagot
foglalkozók vagy mások életét,
az e|száI|ítással
elhelyeini, amely veszéLyezteti
illetve a kommunálisjármű műszaki berendezéseit
ésegészségét'
testi épségét
rongálhatják'

(s)

Éles,csorbult szélű,lyukas hulladékgyűjtőhasználatatilos!

(6.)

A szállító felel a gyujtőedényá||agábankeletkezettolyan kárért,amelyeta
szállítássorán szándékosvagy gondatlanmagatartásáva|,vagyszakszenítlen
ürítésselokozott.
Az edényzetbenaz á|ta|aokozott károkat köteles kijavítani, van ennek
eseténújedényzetetbiztosítani.
ellehetetlenülése
A hulladékszá||itojármű szemé|yzetea gyűjtőtartályokat kiürítésután köteles
visszahelyezni.
az átvételhelyszínére

(7.)

A tu1ajdonosköteles a köáerületen elhelyezettgyűjtőedénynekéskönryékének
rendszerestisztáúartásárólgondoskodni.AmennyibeneztfeLszolításellenére
elmulasztja, az onkorm ányzat a szo\gá|tatástigénybevevő költségére
gondoskodika tisztántartásáról.

(8.)

sét
géhezkapcsolódó elszennyezé
A S zol gált ató a kizterületnek a tevékenysé
saját hatáskörben ésköltségénköteles megszüntetni'

(e)

A köZterületen mindenneműtelepülésiszilárd hulladékésegyébhulladék
gyűjtőtartálybantörténő elhelyezést!
elhelyezésetilos - kivévea rendszeresített

r 0 . $(.1 . )

ingatlantulajdonosaírásbankérhetia Szolgáltatótól a
A beépítetlen
addig, amig az ingatlanon htLztartásisz1lárd
kozszólgáltatás szüneteltetését
hulladéknem keletkezik.
eseténaz a|apdíjatminden ingatlan
A hulladékszállításidíj alóli mentesítés
csak akkor
tulajdonosnakmeg kell fizetnie. Dijfizetésalóli mentesítés
nem áll
dt1tartozása
hulladékszállítási
úgyfé|nek
lehetséges,amennyiben az
fenn.
ingatlantulajdonosaakkor köteles a kötelező helyi
A beépítetlen
foly.tánaz ingatlanon olyan
kozszölgaltatás igénybevételére'ha tevékenysége
hulladékkeletkezik,amely megfeleljelen rendeletszerinti településiszilárd
hulladékfogalmának.
Az üres, romos' nem használt helyiségek,ingatlanokután amennyibena
tulajdonosezt azállapotot a PolgármesteriHivatal által igazoltan írásbanelőre
szüneteltethető.A tulajdonosnakhitelt
je|ii aszolgáltatónak,a díj f,rzetése

érdemlÓdokumentumokkalkell alátámasztania
kérelméi
a PolsármesÍeri
Hivatal irányába az tgaza|áskiadásához"

(2.)

Amennyibena szüneteltetéS
feltételeiben
változáskövetkezik be, a tulajdonos
köteles azt ha|adéktalanul
írásbanbejelentenia Szolgáltatónak.
Amennyiben a szüneteltetés
ideje a|atta kötelezo helyi közszolgáltatás körébe
lartoző hulladékkerül kihelyezésre,úgy* a tulajdonosegyidejű értesítése
mellett - a Szolgáltatő a hulladékotköteles elszállítani,a hulladék
mennyiségénekmegfelelő díj felszámításamellett"

l l.$. (1")

Azok, akik közterületen közterületi haszná|ati-hozzájáru\ás,illetve engedély
vagy területbérletiszerződésa|apjánolyan árusító' szo|gáltatővagy egyéb
tevékenységet
folyatnak, vagy kívánnakfolytatni, amely a helyi kötelező
közszolgáltatáshatá|ya a|átartozó településiszi|árdhulladékkeletkezésével
jár, kötelesek a Szolgáltatónak aá bejelenteni,ésa Szolgáltatóval a
közterületen végzendőtevékenység
kezdeténekésvégénekidőpontjára,
valamint a várható hulladékfajtájára,összetételére
ésmennyiségére
fi gyelemme| szerződéstkötni'

(2.)

A tevékenységet
végzőköteles a Szolgáltatóval megkitött szerzódést- annak
megkötésétő|számított8 napon belül - bemutatnia PolgármesteriHivatalban.
A szerződésmegkötésénekhiánya a tevékenység
foly.tatásánaktilalmát. illetve
az engedé|yvagy szerződésérvény.telenségét
vonja maga után'

Kiegészítőszolgáltatatás

12.$.

Az ingatlantulajdonosoknak lehetősége van a rendszeresített
gyűjtő tartá|y
méretét
meghaladó többlet szilárd hulladékelszállításánakbiztosításáraegyedi
gyártású,emblémászsák megvásárlására,ésa hulladéknakaz abbantörténő
kihelyezésére.
A zsák a Balatonudvari Gazdaboltbanvásárolható meg"
A zsákos hulladékszá||ításcsak kiegészítószolgáltatás,nem mentesíta
kötelező helyi közszolgáltatás igénybevétele
alól.
Záró rendelkezések

13.$

Szabálysértés
kovet el és30.000,-Ft-ig terjedő pénzbírsággal
sújthatóaz, aki e
rendeletbenmeghatározottalábbi rendelkezéseket
megszegi,ill. nem tartjabe:
a.) abáztartási hulladékkalkapcsolatosközszolgáltatást nem veszi igénybe.
( 4 . S( 1 . )b e k . )
b.) aki veszélyesvagy radioaktívhulladékottelepülésiszilárd hulladékként
kezel, (2.$.(2.)bek)
c.) aki a hulladékotnem a rendszeresített
gyűjtotart.á|yban,
illetve műanyag
zsákbanhe|yezel, (4.$.(2.)bek.)
d.) aki jelen rendelet6.$' 8.$, 9"$.ábanfoglaltakatnem tartjabe,
e.) báztartásihulladékotfelhalmoZ,vagy a közterületre, illetve más ingatlanára
jogszabálybanmeghatározottfeltéte1ektől
eltérőmódon kihelyez.

jogosulatlarrul
f.) aki a tclepülésiszilárd hulladókkalkapcsolatosszolgáltatást
végez,
g.) a településiszilárd hulladékgyű.1tésérol,
elszállításárólés
nem Eondoskodik.
ár1aimatlanításári1
. (I . )

- kihirdetést
Jelenrendelet- a 8' $ (1) berezdéskivételéve|
követően 201l'
január 1-jénléphatályba.
Ezze| egyidejűlegAz egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről
(Xil" 15.)onkormányzatirendelet,valaminta 1712009.(XII.l
5
sző|ő 19.12008.
önkormányzati rendelet hatá|yát veszti

(2).

szerinti1. sz. mellékletl. pontjábanfoglalt
A rendelet8. $ (1) bekezdése
az onkorm ányzatKépviselő-testületekülön
díjtételekhatályba lépéséről
rendeletteldönt'

( rl .

az SZMSZ szerinti.helvben szokásos módon a
Jelen rendeletkihirdetéséről
jegyző gondoskodik.

Balatonudvari.2010. december 16.

mbjégyző

napia:
A rendeletkihirdetésének
Balatonudvari"
2010.december28.

Balatonudvari Község onkorm ányzat Képviselő-testtiletének
6') rendelete
13/2010.(XII"l
a településiszilárd hulladékkal kapesolatoskiitelező helyi közszolgáltatásról

I "számumelléklete
az
Balatonudvari községben 2011. évben a köztisztasági szolgáltatásértfizetendő díjak
alábbiak:
1.Lakossási szemétszállítás
Áilandó lakos

Nyaraló tulaidonos

52
52
52
5Z
52

30
30
30

(.liter)

50-60
80
11 0 - 1 2 0
160
220-240

378
432
544
654
874

19.656
22.464
28"288
34^008
45.448

{

30

11 . 3 4 0
12.960
Iű;0
19.620

2í.n)

oÁ
A megállapítottdíjak a25 Afa-t nem tarta|mazzák,

z.

PR)BIO emblémászsák óra, mely magábanfoglalja az ürítésidíjat:
532Ft
50-60literes:
a)
Ft
600
literes:
80
b)
740Ft
I l0-120 literes:
c)
A megállapítottárka a25 oÁ-osÁfa-ttartalmazzák"
a

2 aMhul l adék g,,ilj tés:
A balatonfiiredi térségkomposztáló telepre Balatonudvari község területéről a lakosság
ingyen szállíthatbe zöldhulladékot,amennyibenvállalj a a beszá||itásköltségeit'

