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l
Monoszló Község onkormanyzata Kepviselő-testiilete a hulladékgazdálkodasról szóló 2000'
évi XLIII. törvary 23. $-ában kapott felhatalmazás alapján, a helyi onkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 8'$ (1) bekezdésébenmeglrat&ozott feladatkörében eljárva a
következőket rerrdeli el:
Altalanos rendelkezések
1.$ Monosz|őKőzségonkormanyzata a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi
LXV. törvényben előírt köztisáasággal éstelepüléstisáasággalkapcsolatos feladatai
rerrdszeresösszegyűjtéseről,elszállításaról ésártalmatlaníköZül ahélztaÍtáls|hulladék
tásaról kötelező kozszo|gá|tatasútjangondoskodik.

A rendelethatáIya
2.$ (1) A háZtartásihulladékkalkapcsolatosközszolgáltatástaz önkormányzatkőzigazgatasi
bevontingatlanokfulajdonosa'
belül a rendszeresszernétszállításba
területén
tulajdonos)köteles igénybevenni.
használójq illetve kezeLője(továbbiakban:
(z)Gazdáttrodő szervezeta Hgt 21.$ (2) bek a) pontjaalapjanköteles a megfelelő
szolgáltatasti genyte venni'
(3) A hulladékkezelési
közszolgáLtatiísa településbelterületerrkiterjed valamennyijárművelmegközelíthető_ utcara"köz ésmagrínterületre.
hulladékszállító

kózszo|gáltatástartalma,rendje
A hulladékkezelési
3.$ (1) A településiszilardhulladékbegyíijtésével,
elszállításávalkapcsolatosintézrrrényes
Monoszló Község
mint kötelező közszolgáltatasteljesítésere
szsmétszáltítás,
Konzorciuma PRoBIo
területenazEszak.balatoniHulladékkezelési
kőzigazgatrísi
Fürdő u. 20.)(a
BalatonfiirediTelepülésüzemeltetési
Zrt(8230. Balatonfirred,
jogosult
próbaüzem
kezdetetőla települési
továbbiakban:Szolgáltató)
éskötelezett.A
szilrírdhulladéka Királyszentisfuáni HulladékkezelőKözpontbarrkerül elhelyezésre.
(2) A településiszilrírdhulladékkömyezetkarosítast
k'lzátrőmódon történő
a szelektívengytijtött
rártalmatlanítasq
a szelektívengytíjtötthulladékbegyiíjtése,
azEszak-Balatoni
haszrrosítasra
hulladékelőkezelése.
történő átadálsatekintetében
Kft (8200.Veszprém,Hintárgyút 1.)jogosult éskötelezett
Hulladékgazdálkodási
(továbbiakban:
EBH Kft.)

a PRoBIo Zrt' bevonásával
'az ÉBH Kft a szelektívengyűjtött hulladékbegytijtését
hasznosítasratörténő
valamint
előkezelése,
végzi,A szelektívengyííjtötthulladék
en történik'
átadása a Veszprémi Köziizerni Szol gáltató Zrt v á|ogatóművéb
területérőlingyen
project
működési
telepre
a
komposztáló
A balatonfiiredi térségi
beszállíthata lakosság zöldhulladékot, amennyibenvállalja a beszállításköltségét.
(4) A közszolgaltatasi kotelezettségésjogosultság - a Szolgáltató ésaz ingatlantulajdonosok
szerződéskötésikötelezettségemellett - e rerrdeletalapjanjön létre.
(5) Jelen rerrdelet alkalmaziísa szerint aZ ingatlantulajdonos és a Szolgáltató közötti
hulladékszállításiésiírtalmatlanítasiszerződésfiíbbtartalmi eleÍneia következők:
a) a szerződő felek megnevezése,címe;
b) a szolgáltatassalérintettingatlan megnevezése,címe;
kötelezettsége;
ge, avá|tozas bejelentésének
c) a szerződéservényessé
d) a szolgáltató kötelezettségvállalasa'a szolgáltatrísgyakorisága;
hulladékmegielölése;
e) a há.ztarLá.si
Í) a gytíjtőederryhasználatíta, a ki- és behelyezésrevonatkoző kőte|ezettségek
meghatarozása;
g) a szolgáltatási díj megállapítasanakalapja;
h) a szolgiáltatási díj megfizetéserrek módjara, határidejere vonatkozó
rendelkezések;
i) a közszolgríltatassalkapcsolatos panasz kivizsgálrása,
j) a szerződésesjogviszony létrejötterevonatkozó rendelkezések.
(1)
A lakó- ésüdülőegységekfulajdonosának(hasznrílójának)a rendszeresenkeletkező
4.$
hulladéktérfogatanakmegfelelő, de minimum 50 liter hulladékmerrnyiségre,a szállítasi és
szerződésmegkötésekötelező. Az ingatlantulajdonosa választott (50, -60' 80,
ártalmatlarrítési
megfeleiő huiiadékgyujtőtartály köteles
110.120' t60, 22Ü-240 liter) hulladék'menriyiségnek
beszerezni. A szolgáltató jogosult a szerződőtt ederrytulajdonosszerződésmódosítasravaló
felszólítasara'haazrendszeresen többlethulladékot he|yez el a hulladékgyuJtőedényben.
(2) ^ községben az ingatlanok tulajdonosai kötelesek ingatlarronkéntlegalább 1 (egy)
szabványos hulladékgyűjtő edenyt (kuka) a szsrződött hulladékmennyiségnekmegfelelő
meretben saját költségerrbixosítani.
(3) A hulladékszállíks heti 1 alkalommal történik. A szállítási napokról a Szolgáltatóval

fulajdonosokat.
történtegyeáetéstkövetően az onkorrrrányzattájékoz1atjaa
ingat|anelőtti közuton veszi
jármű
az
hulladékot
ahánartási
(4) A koztisáasági
szerné|yzete

át az erre rendszeresítettceljárművel.
(5) A beepítetlen ingatlan fulajdonosa - a körjegyző erre vonatkozó hatósági igazo|ásáxal addig, arnigaz ingatlanon
írrísbankérhetia Szolgáltatótól a közszolgríltatrísszüneteltetését
háztartasi hulladék ne,m keletkezik. A hasmiílaton kívuli lakó- vagy üdülőegység utan
amennyiben a tulajdonos ezt az állapotot ,,0'' fogyasztástbizonyttó közüzemi sziímlával
a|átámasztja _ akő1egyző erre vonatkozó hatósági igazolasával - a kerelmezett ldőszak'ra
vonatkozóan a díjfizetésszünetel.
(6)A hulladékszállítási díj fizetése alóli mentesítés esetén az alapdíjat minden
ingatlantulajdonosnak meg kell fizetnie. A díjfizetés alóli mentesítéscsak akkor
lehetséges,amennyiben az ügyfélnekhulladékszállítasidíjtartbzásanern áll fenn.
(7) A PRoBIo Zrt éventeegy alkalommal biáosítja a nagy darabos hulladék (limJom)
elszál|ítasát.A lim-lom lerakóhelyekről, a lomtalanítrásidőpontjétrő|az onkormányzat az
in gatlantulajdonosokat előz etesen táj ékoztatja.

. a közszolgáltatási
felülkeletkezőhulladékesetiösszegyűjtésóre
h szokásosmennyiségen
szerződésben rögzített mértékenfeltil - 110 literes ernblémazottegyedi műarryag zsak
szerezltetőbe a Szolgáltató székhelyén,Monoszlón az élelmiszerboltban.Az egyedi zsák
ara magában foglalja az egyszen szállítasi díjatésazsik előállítasi koltségét.
A Szolgáltató kötelezettségei
5.$ (1) A Szolgáltató köteles:
a) a háztartrásihulladék folyamato s el szál l ítasiíra"kezel ésere,
b) szerződési ajanlatátva|az ingatlarrok tulajdonosait (használóit) megkeresni és a
(a szolgáltatassal
szolgáltatráslényegesfeltételeiről a tulajdonost írasbanértesíterri
kapcsolatosjogviszonyt a szolgáltató ésa tulajdonos között aszerződeskötés ténye
hozza létre, azonban a szerződéskötést elmulasztó fél kötelezettsége a szerződés
leteltévelmegkezdődik)'
szolgáltató részeretörtenő visszaktildésehatríridejerrek
teljesítést csak a
szeÍnbeni
fulajdonossal
c)szerzőóés szerint teljesíteni, a
jogszabalyban meghatrírozottesetben szüneteltetheti.
(2) A Szolgáltató a kötelező kőzszo|gá|tatás keretéberrmegtagadhatjaa háztzrtási hulladék
elszállítasát,ha:
a) az nan szabványos gwjtóhÍrályban, vagy ernblanával ellátott műanyag zsákban
kertil átadrásra'
b) erzékszervi észlelésselmegállapítható, hogy olyan anyagot tattaLmaz, amely
együtt nem gyűjthető, szállítható, illetve ártalmatlarrítható.
hazrtaÍú$ihulladékkal
A közszolg á|tatáshozkapcsolódó díjfi zetésikötelezettség
6.$(1) A hááartasi hulladékrendszeresgyűjtésével,elszállítasával,valamint rá.rtalmatlanítasával kapcsolatos kötelező kőzszo|gáItatásérta tulajdonos kéttényezősközszolgáltatasi díjatköteles fizetni. A kéttényezőskózszolgáltatrásidíj alapdíjból es iirítésidíjból
tevődik össze. Az ürítési dij azingatlarron használt szabványos gyríjtőedényekszé',rrán*., az adott típusúgytíjtőedeny egyszeri ürítésidíjának ésaz ürítésekszámiínak szorzatakéntmegállapított díj.
A díj összegét a Kepüselő-testiilet a szolgiíltatóval történt egyeáetés alapj.ínévente
jelen rendelet 1. mellékletetartalmazza.
határozzameg. Az ervenyes díjmértékeket
(2) A szemétszál|ttÁsidíjat egész éwe 52 alkalom figyelembevételévelkell megfizeluti,
kivéve az üdülőtulajdonosoka! akik minderr év április 15-től _ október |5-ig 27
alkalomra kötelesek a dijat megfi zetni.
(3) A szolgáltatrísi díjat a települesen állandó lakóhellyel rerrdelkező szolgáltatrístigenybe
vevők esetébennegyedéventekell megfi zetrti.
két alkalommal
(4) ^z idenyjellegrÍszolgáltatrístigénybevevők esetéberra számiázás éveÍrte
törtenik.
(5) Fizetési késedelem eseténa szolgáltató törvényes mértékűkésedelmi kamat, valamint a
fizetési felszólítrássalkapcsolatos ügyleti költségek felszámítasarajogosult. A díjhátralék
adók módj ara behajtható kőztartozás.
(6) ^z üres, romos helyiségek után, amennyiben a fulajdonos azt ,,0,, fogyasztast bizonltó
köziizemi számlával a|átÍmasztja- a körjegyző erte vonatkozó hatósági igazolásával - a
kérelmezettidőszakra vonatkozóan a dijfizetésszünetel.

adatkeze|és
Adatvédelem,
7.$ (1)A Szolgáltató akozszo|gáltatássalösszefiiggő szernélyesadatkeze|ésgea HgÍ"23. $ g)
és
pontja a|apjánésa jelen önkormányzati rendeletbenfoglalt mértékben
terjedelernbenj ogosult
(Z)Akőzszolgáltatríssal összefiiggő személyesadat csak a célmegvalósulásához
szükségesmértékbenésideig kezelhető.
(3)A Szolgéltatőmegfelelő technikai ésszervezésiintézkedésekkelkötelesgondoskodni
az adatokbiáonságráról. Az adatokatvedeni köteles, különösen a jogosulatlan
hozzáferés,megváltoáatrís,nyilvánosságra hozrísvagy törlés, illetőleg sértilés
vagy
megsemmisülésellerr.
(4) A
Szolgríltató a közszolgáltatassal összefiiggő
szernélyes adatokat az
ingatlanfulajdonos azonosítasiír4 jogszabálÉ* előírt ellenőrzések végrehajtasával
kapcsolatos feladatok ellátrísara, szétm|átzásrqpostazrásra"közüzemi díj hátralék
behajtrísarahaszrrrílhatja fel.
(5) A Szolgáltató nem jogosu|t az á|ta|akezelt közszolgáltatassal összefiiggő szanélyes
adat nyilvanosságra hozata|fua.

Értelmezőrendelkezések
8.$ (1) Háztartási hu|ladék:a lakasokbarr,lakás cé|jinahasznált egyébhelyiségekben,hétvégi
hazakbarr rendeltetésszeriíhasználat sorián keletkezett hulladélq söpredék, salak, hamu,
korom, törött, vagy hibas edény,üveg, papír' rongy' konyhai hulladék. Nern minősül
háZtartasi szemétnekaz ernberi tirülék, az á||ati hulla' vagy tárgya, jég,hó, sar' tiíz- és
robbanasveszélyes,illetve mergező, vagy fertőző arryagok, nagyobb mérettíelhasznált
targyak, bútorok, ipari, vaw kereskedelmi tevékenységhulladékai. A kerti és
mezőgazdasági hulladék,a lakrásbanvégzettkisipari ésmríszaki tevékenység
hulladékai,
valamint az éryítési
törmelék anyagok akkor tekinthetők hááartasi szernétnek,ha neÍn
minősülnek veszélyes hulladéknak és a naponta keletkező merrnyiségtik az egyéb
háEtarté.sihulladékkal egyutt nan haladja meg a szabványos hulladéktaroló edény
meretét.
(2) Ingatlan: családi ház, többlakrásosingatlan esetébenlakas vagy üdülőegység.
(3)Lomtalanítás alá tartozó települési szilórd hulladék: az alkalmi|ag ké:pződött vagy
felhalmozódott telepiilési szilard hulladék, (a háztntásokban feleslegessé viíló bútorok,
bererrdezésitárgyak, szerszámok, edények,stb) amely a gyűljtő edenyzetben merete vagy
mennyiségemiatt nem helyezhető el. Nem minősül limJomnak a roncs autó, valamint a
bontrísból származő epítésitörmelék.
Szabálysértési
rendelkezések
9.s (1) A rendelet3. $. (2); 4. $. (2) 6. $-ábanelőírtkötelezettségekéstilalmak megszegése
szabálysértésnek
minősül ésaz elkövető 30.000.- Ft-ig tededő pénzbírsággalsújtható
(2) A szabálysértésieljríráslefolytatására akőqegyző jogosult.

Zárő rendelkezések

-zan.január 1-jénlep
_ a(z)bekezdésberr
foglaltakkivételével
10.$(1)E rerrdelet
hatálfa.
valamintaz 1.mellékletekiilön önkormanyzati
(2) E rendelet3. $. (1) _ (2) bekezdése,
alapjanlep hatályba.
rendeletrerrdelkezése
egyes
(3) Hatályátveszti Monoszló Község onkormányzataK@viselőtestületének,,Az
(KI.l7.)
szó|ó 3312009.
helyi közszolgáltatrísokkötelező igénytevételeről''
rerrdel
rínyzati
ete.
önkorm

Monoszló,2010.december15.
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Lukács Agnes
mb. körjeryző
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1. melléklet
a |012010.(XII.
20.)önkormányzatirandelethez

Monoszló községben 2a1J. évbena kiiztisztasági szolgáltatásért
fizetendő díjak
1.. Lakossági szemétszállításállandó ésnvaralófulaidonosok részére
Mennyiség
0iter)

50-60
80
Il0-120
160
22A-24A

Ft/alkalom

378
432
544
654
874

Allandó
Alkalom
Eves díj

52
52
52
52
52

A díjaka25 oÁ-osÁr.a-tnem tartalmazzék.

Ft-ban
19.656
22.464
28.288
34.008
45.448

NvaraIó
Alkalom

27
27
27
2?

z7

lves díj
Ft-ban

10.206
tt.664
l4.ó88

l7.ó 58
23.598

