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ahelyikörnyezetvédelméről,aközterületek:::

a településtisztaságáról

A módosíttÍsóról
szóló 11/2008.(XII.9.), a 12/2009.(XII(í.) ésa 7/2010.(XII.21,)szúmít
rendeletekkelegységesszerkezetbefoglalva.
Örvényesközségképviselő-testülete
a helyi önkormányzatohől szóló módosítón1990.éviLXV.
törvény16.$ (1)bekezdésében,az
1995.éviLIII.tv.46. $ (1)bekezdés
c) pontjában,ésaz1995.
évi XLÜ. töwény 2. $-ában kapott fe|hata|mazásalapjrínorvényes község tiszta, esztétikus
képének,valamint a környezet rendjénekés tisztaságanakkialakítása,ferrntartásaés védelme
érdekében,
a helyi kcirülményeket
figyelembevéve,az a|ábbirendeletetalkotja.
I. fejezet
.
Altalános rendelkezések

1.S
(1) A rendeletcélja,hogy orvényes község kizigazgatási területénaköztisztaságot fenntartsa.az
ezze| kapcsolatos feladatokat, kötelezettségeket és tilalmakat a helyi sajátosságoknak
megfelelően rendezze.
(2) A rendelethatálya a község kozigazgatásiterületénállandó vagy ideiglenesjelleggel tartózkodó,
illetve tevékenységet folytató magánszemélyekre, jogi személyekre, valamint jogi
személyiséggel
nem rendelkező egyébszervezetekreegyarántkiterjed.Nem terjed ki a rendelet
hatálya a veszélyeshulladékokra,a települési folyékony hulladékokraésaz azoka| összefiiggő
tevékenységre.
(3) A köaisztaság és a településikörnyezet fenntartásaelsőrendű közegészségügyiérdek.ezért
ennek e|őmozdításábanmindenki köteles hathatósan közreműködni' a szennyeződést,fertőzést
eredményezőtevékenységtol,illetőleg magatartástól tartózkodni.
(4)

Az egyes ingatlanok tisztántartásárő| az ingatlan tulajdonosának, használójának
(haszonélvezőjének, másnak a haszná|atában lévő ingatlanok tisáríntartásáról pedig a
használatijoggal rendelkező bérlőnek)keli gondoskodni.

(5) A településegészterületéna szervezett szemétszá|lításrólaz önkormányzat gondoskodik.
(6) A háú.artásihulladékkal kapcsolatos közszolgáltatást a településkozigazgatási területénbelül a
rendszeres szemétszállításba bevont ingatlanok tulajdonosa, haszná|őja, kezelője
(továbbiakban:tulajdonos)fiiggetlenül attól, hogy természetes
személy,jogi személy,vagy jogi
személyiséggel
nem rendelkező társaságvagy egyébSZerV- köteles igénybevenni.

2.S
(1) Alapfogalmak:
a) telepiilési szildrd hulladékz aháztartási hulladék (szemét)ésaz egyéb szi|árd hulladék;

.

i
.

III. fejezet
A telepütésiszilárd hulladék kezelése,a köztisztasági szolgáltatás

13.S
ésfelszámoltatásaa PolgármesteriHivatal feladata.
felderítése
(1) A tiltott szeméttelepek
14.$
elszállítása
(1) Az önkormányzatkózigazgatási területéna településiszilard hulladékbegyűjtése,
(8230 Balatonfiired,Fiirdő u.
a PRoBIo gátatonfiiredi TelepülésüzemeltetésiZrt.
tekintetében
20,) v égzi a közszolgáltatást.
kömyezetkárosítást
Az tjnkorm ényzat"kozigazgatásiteriiletén a települési szilárd hulladék
a szelektíven
begyűjtése,
gyűjtött
hulladék
kizarőmódon történő ártálrnatlanitása, aszelektíven
az Észak-Balatoni
gyűjtött hulladék előkezelése'hasznosításratörténo áiadása tekintetében
közszo|gáltatást
a
végzi
l.)
út
íi.,ituaetg-dálkodási Kft. (8200 Veszprém' H6.,gyá'3.
(továbbiakbanEBH Kft.).
bevonásával végzi. A
X; ÉBH Kft. a szelektííen gyűjtött hulladék begffitéséta PRoBIo Zrt.
valamint hasznosításratörténő átadása a Veszprémi
szelektíven gyűjtött hulladéil-eíókezelése,
Közüzemi Szol gáltató Zrt. v á|o gatóművébentorténik.
területéna rendszeres
(2) Ahazrartással kapcsolatos kozszo|gá|tatásazönkormányzatközigazgatási
kezelője (továbbiakban:
szemétszá|lításbabevont ingatlanok tulajdonosa, haszná|őja, ill.
személy,jogi személy'
Tulajdonos) köteles igénybeienni' fiiggetlenül attól' hogy természetes
nem rendelkező társaság.
vagy jogi személyisséggel
Tulajdonos koz<itt
(3) A kötelező közszolgáltatással kapcsolatosjogviszony a Szolgáltató és a
jtin létre. A szolgáltató aZ ingatlan
szerződés megkotéJe mellett, ó rendelei álapján
a jelen rendeletben
tulajdonosával szemben a teljesítéstcsak jogszabályban illetve
a rendszeres
meghatározottesetekben szüneteltetheti,illetőleg korlátozhatja. A szolgá|tato
köteles
rendszeresen
bevont valamennyi ingatlantulajdonos tekintetében
szemétszá|1ításba
teljesíteni.
munkanapon
(4) Ha a teljesítésa szo|gá|tatóhibájából marad el' köteles a szemetet a következő
elszállítani.
valamennyi (5) Azintézményeshááartási hulladékszállítása településkül- ésbelterületénkiterjed
hulladékszállítój árművel megköze l íthető- utcára, közre, magánterületre.
szerinti
(6) A szolgá|tatő aháztartási hulladéke|szá|Iításátaz önkormányzatta| kötött megállapodás
gyakori ság gal.,zértrendszení kukásautóv aI v égzi.
1. számú
(7) A háztartási szilárd hulladékgffités, szá||itás és ártalmatlanításdíjtételeita rendelet
mel l éklete tarta|mazza.

ls.$
és nyújtásanak
(1) A hazrartási hulladékkal kapcsolatos kotelező kozszo|gáItatás megkezdéséről
lényegesfeltételeirőla Szolgáltató a Tulajdonostírásbanértesíti.
legalább 1
(2) A községben a lakó. ésüdüloegységtulajdonosa(használója)köteles ingatlanonként

megfelelő méretűhulladékgyűjtő edényt(kuka)
szabványos, a szerződÓtt hulladékmennyiségének
beszerezni,használni.
saját koltségén
üdülőegységetkell
csaladi házat'többlakásos ingatlan esetébenlakást vagy
fogalmán
Az ingatlan
érteni.
köteles kukában az ingatlan előtt
(3) Az ingatlan használója, illetve tulajdonosa a hulladékot
A szemétszá||itoszemé|yzetea szemetet
elhelyezni, oty moaon, hogy az e|siá11ithatólegyen.
Minden szállításalkalmával legalább l
elszállításkor azínjaú*,aőja,utuelőtt kozútonués'i át'
gffitőedényben'
db 110 literes s,abíanyméróttikukának megfelelő fedhető
(4)Aszemétgyűjtőedényekkozterületrevalókihelyezésérőlésaszemétkiürítéseutáni
napjan.
ő| azingat|ántulajdonosaköteles gondoskodnia szemétszállítas
eltávolításar
a szolgáltató
alkalm áva| az átvételkor szennyeződött terület megtisztításáról
(5) A szemétszáIlítás
gépek,
haszná|t
a szemétszá||ításra
koteles gondoskodni, valamint a szo|gáItató ielelős
műszaki állapotban tartásáért is.
berendezésekkornyezetvédelmi .,.*po",'tból kifogástalan
lehet végezni. A szolgáltató köteles a
Szemétszállítástcsak fedett, vagy letakart gépjármúvel
Az edényekbenaz általa okozott károkat
szemétgyűjtő edények ürítésétgondosan iegő,"i.
esetén új edényeket biaosítani' A
köteles kijavítani' vagy ennek ellehetetÉnülése
az átvétel
jármű szemé|yzeteta szemétgyi'tő tartályokat kiürítés után köteles
szemétszá|lító
helyérevisszahelyezni.

a szemétgyűjtőbe égő gyufaszá|,
(6) Tilos a szemétgyrijtőedények 1artalmának válog atása,
e|őidéző,vagyrobbanó anyagokbedobása' elhelyezése.
g,
cigarettavé
",g;ébiyu1ladást
és fertőtlenítésérőla tulajdonos
(7) A szeméttartókukák (edények,konténerek)karbantartásáról
szükségszerint köteles gondoskodni.
napon elszállításcéljából a
(8) A szemetetfelhalmozni nem szabad,azta megadottszemétszállítási
szo|gá|tatástvégzőszervrendelkezésérekellbocsátani.
folyékony v.agy e.gyéb'o1yan
(9) A szemétgyűjtőedényben nem szabad mérgező, robbanó,
végző dolgozók testi épségétés
anyagokat elhelyezni, amely veszéIyeztetia szo|gáltatást
"ge,''egetvagyaszállítójárműbenrongálódástokozhat.
a gyrijtőedénybe olyan tárgyakat
(10) Ha a szo|gáItatástvégző szerv dolgozőja azt ész|e|l,hogy
ha a nyesedék átmérójea 2
helyeztek el, amely nem minőstil sálitható szemétnek'valamint
megtagadhatja.
cm-t, kötegelése a 10 x 40 cm-t megha|adja,annak szá|Iítását

16.S
rendszeresenkeletkezo hulladék
(i). A lakó- és üdülőegységektulajdonosának(használójának) a
a száIlritásiésártalmatlanítási
térfogatánakmegfe1elő, de minimum 50 l hulladék mennyiségére,
szerződésmegkötése kötelező.
való felszóIitására,
(2). ^ szo|gá|tatojogosult a szerződött edénytulajdonosszerződésmódosításara
tő edényben.
ha az rends,"á'é' többlethul ladékot\te!yez el a hulladékgyúj
díjat kötelesek fizetni. A
(3). A szemétszáIlításiszolgáltatásért az igénybevevők szo|gá|tatási
képviselő-testület állapítja meg' a
szo1gáItatásellátásáért á szolgá|tatőt Áegillető d4at a
A szolgáltatási díjat a képviselőszoIgáItatást,igza vállalkozóvál to,tent egleztetéstkövetően.
testületéventefelülvizsgálj a.

a fizetendő szemétszállításidíj
(4). Kérelemíemérsékelhetővagy teljes mértékbenelengedhető
akiknek jovedelme
azon 65 év feletti egyedtilalló Ázemélyek vagy hénaspárok 9setében,
nem
főre jutó jovedéhe) a mindenkori öregségi nyugdíjminimumot
(hézaspáreseténu,
"íi
haladjameg.
zata|raa polgármesterjogÓsult.
(5). A (4) bekezdésbenfoglalt esetekbena d<'ntésho
a Szolgáltatótól a közszo|gá|tatás
(6). A beépítetlen ingatlan tulajdonosa írásban kérheti
addig, amigaiingatlanon háutartási hu1ladéknem keletkezik.
SzüneteltetéSét
Szolgáltató feléigazolni kell:
(7). Azingatlan használaton kívüliségéta Tulajdonosnak a
- az adottidőszakra ,,0'' öSSZegű köziizemi szám|áva|,vagy
- a1egyző által kiállított önkormányzati igazolással.
szemetet közvetlenül
(8). Magánszemélyek a külterületi ingatlanokról a héztartási
helyeáetik el.
szeméttelepen

a kijelölt

p:9i9
a nyaraló ingatlan.."].uJ9o:9''u
(9) A közszolgá|tatás diját azállandó lakos negyedévente,
köteles a közszolgáltató által kibocsátott
évente 2 alkalommal, jinius és október hónapban
számlábanszereplő határidőbenkiegyenlíteni.
késedelmikamat, valamint a fizetési
Fizetési késedelemeseténa szolgáltatá .o*é,'y"s mértékű
jogosu|t, Lz idényjellegűnyaraló és
felszólítással kapcsolatos ügyleti költségek feíszám|1á;ara
a tulajdonos (használó) április l-tol
üdülőingatlanon keletkezőltáztartási sámét e|szá||itását
október 31-ig köteles igénybevenni.
állási alkalmak száma 52,
(10) Állandó lakosok számáraaz évesszállítások' illetve rendelkezésre
nyaralóingatlanokesetébenpedig 30.

17.S
saját költségen történő elszállításáról
(1) Az egyéb- nem háztartástszemét összegyűjtésérőlés
un''uk kell gondoskodni, akinélaz keletkezett.
jogi személyiséggelnem
(2) A szolgáltatási szerződésbenmeghatározott-jogi személyekkel,
- szemét elszállítására a szo|gáltatast
rendelkező szervezetekkeI az egyőb nem házt'artásí
végző szerv külon megállapodást köt.
tartályok beszerzése,javítása, pótlása,
(3) Azegyéb - nem hazrarási - szemétgytijtéséreszolgáló
aztterheli,akinél aszemétkeletkezik.
elhelyezése
,isrtánÍartása ésfertőtlen-ítéáe
épületekbenkeletkezett egyéb nem
(4) A vegyes (részbenlakás' részbenegyéb) céLra.szo|.g.áló
műanyag zsákokat á|talában a
háztartási - szemét gyűjtésére']áeaí(, gyűjtőedényeket'
szemétgyűjtőtartályokkal együtt kell
tulajdonos, haszná|ő álial-biztosított helyen,.aháztartási
elhelyezni.
keletkezik, annak elszállításaról és
(5) Akinél rothadó vagy bűzös szemét, hulladék
haüdéktalanul gondoskodni kell.
messemmisítéSéről
IV. fejezet
Az avar éskerti hultadékok nyílttériégetése

1. számúmelléklet

A lakosstűgi hulladéksztűtlítás2011. évi díjtételei

1. Áilandó lakás céljáraszolgáló ingatlan esetében(I.1.-XII.3|.,52 alkalom)

' Evesqíjrt.
s0+0litei,
litói..
r10.120

t60.Iitep-*;
".*..
.
1100tiiéres.
'
konténer

378
432

52
52

212

332
442
662

654
874

52
52

z12

3036

3248

212
212
212
212

r66

220

s44

52

Szerződés
szerint

19.656,22.464,28.288,34.008,45.448,Szerződés
szerint

A díjak a 25% AFA-I nem tartalmazzdk.

2. Nyaraló céljáraszolgáló ingatlan esetében(Iv.1..x.31.,30 alkalom)

EVes díj ít-

Üritcsi aij

Mennyiseg

50-ó0liter"'
Lj

t10.í2Ú"lit'br .
22A-24Afiter

212

212

2r2

212

212
212
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t66

378
432

332
442
662
3 0 36

544

220

654
874
3248

30
30
30
30
30

Szerződés
szerint

bat

11.340 ,12.960,16.320,19.620,26.220,Szerződés
szerint

A díjak a 25% AFA-I nem tartalmaudk.
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