ZÍtlkaKözsóg onkormányzata Képviselőtestíilete

(xII.20.)
rsl20L0.

önkormanyzati rendelete
a hÍutartasihulladékkalkapcsolatos közszolgáltatásról szóló

(xI.1s.)
40/2A0e.

önkormanyzati rendelet módosítasaról
Zánka Község Önkormanyzata a hulladékgazdá|kodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a
továbbiakban: Hgt) 23. $-ában foglalt felhatalmazas alapjan, abáZtaftási hulladékkezelésével
kapcsolatos közszolgaltatas ellátasának rendjeről es módjaról, az e|végzett szolgáltatas
alapjan az ingatlanfulajdonostterhelő díjfizetésikötelezettségrő|az alábbi rendeletetalkotja:
1.$ Zánka Község Önkormarryzataa helyi önkormrínyzatokról szóló módosított 1990. évi
LXV. törvenyben előírt köxisáasággal éstelepüléstisztasággalkapcsolatosfeladatai
közül a háztartasihulladékrerrdszeresösszegyiíjtéséről,elszállításaról ésrírtalmatlanítasaról kötelező közszolgáltatas útjan gondoskodik.
A rendelet batá|ya
2.$ (1) A hááartasi hulladékkalkapcsolatos közszolgáltatast az önkormányzatkőzigazgatasi
bevont ingatlanok tulajdonosa'
területenbelül a rendszeres szerflétszáLlítrásba
használója' illetve kezelője (továbbiakban:fulajdonos)köteles igénybevenni.
(2) Gazdá|kodó szervezet a Hgl 2|' $ (2) bek a) pontja alapjan köteles a megfelelő
szolgáltatastigatybe venni.
(3) A hulladékkezelésiközszolgáltatás a település belterületén kitde{r valamennf _
hulladékszállítójárművel megközelíthető - utcára, köz ésmagrírrterületre.
A hulladékkezelésiközszol galtatiístartalma,randje
elszállítasávalkapcsolatos intézrrrényes
3.$ (1) A településisziltárdhulladékbegyűjtésével,
szenétszá|lítás,mint kötelező kőzszo|gáltatris teljesítésereZánka Község
Konzorcium a
köztgazgatrisi területénaz Észak-balatoni HulladékJ<ezelési
Fürdő u. 20.)
Balatonfrred'
Zrt(8230.
PRoBIo Balatonffiredi Településüzemeltetési
(a továbbiakban: Szolgfltató) jogosult es kötelezett. A próbaiizem kezdetétőla
települesi szilard hulladék a Királyszentistváni Hulladék*ezelő Központban kerül
elhelyezesre.
(2) A településiszilard hulladékkörnyezetkarosítást kszárő módon tört€nő
a szelektívengytíjtött
a szelektívengÉjtött hulladékbegytíjtése,
ártalmatlanítésa,
az Eszak-Balatoni
átadásatekintetéberr
törtenő
hulladék előkezelese, hasznosításra
jogosult
éskötelezett
Hulladékgazdálkodasi Kft (8200. Veszprém, HáztáÍgylút 1.)
(továbbiakban: EBH Kft .)
a PRoBIo Zrt. bevonasával
ez ÉgH Kft a szelektívengyiíjtött hulladékbegytíjtését
valamint
hasznosítiísratörténő
előkezelése,
gÉjtött
hulladék
végzi.A szelektíven
átadasaa Veszprémi Köztizemi Szolgáltatő Zrt v á|ogatóművébsntörténik.
(3) A balatonfiiredi terségikomposztáló telepre a project működési teriiletérőlingyen
beszállíthat a lakosság zöldhulladékot, amennyibenvállalja a beszállítas költségét.

2

(4) A közszolgáltatasi kötelezettségésjogosultság - a Szolgáltató ésaz ingatlantulajdonosok
szerződéskötésikötelezettségemellett _ e rendelet alapjanjön létre.
(5) Jelen rendelet alkalmazasa szerint az ingatlantulajdonos és a Szolgáltató közötti
hulladékszállítasiésártalmatlanítasiszerződésftíbbtartalmi elemei a 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 szolgaltatasgyakorisága;
e) aháúartásihulladékmegjelölése;
0 a gytíjtőedeny haszná|atárq a ki- és behelyezésrevonatkoző kote|ezettségek
megbatiírozrísa;
g) a szolgiltalísi díj megállapítasanakalapja;
h) a szolgríltatiási díj megÍizetésárek módjara, hataridejere vonatkozó
rendelkezések;
i) a közszolgáltatassal kapcsolatos panasz kivizsgálasq
j) a szerződésesjogviszony létrejötterevonatkozó rendelkezések.
4.$ (l) A lakó- ésüdülőegységektulajdonosának(használójanak)a rendszeresorkeletkező
hulladéktérfogatanakmegfelelő, de minimum 50 liter hulladékmennyiségre,a
szerződésmegkötésekötelező. Az ingatlantulajdonosa
szá|lítasiésártalmatlaÍIítasi
megfelelő
-ó0,
80, 110-120,1ó0, 220-240liter)hulladékmennyiségnek
válasáott (50,
jogosult
aszerződőtt
hulladékgyríjtőtartáIyköteles beszerezti. A szolgáltató
rendszeresen
az
felszólítasara,ha
való
edénytulajdonosszerződésmódosítiísra
többlethulladékot he|yez el a hulladékwuujtőedényben.
(2) ^ községben az ingatlanok tulajdonosai kötelesek ingatlanonkéntlegalább 1 (egy)
megfelelő
szabvanyós hulladékgytÍjtőedenyt (kuka) a szerződött hulladékmennyiségnek
méretbensaját költségen biztosítani.
(3) A hulladékszállítasheti 1 alkalommal történik. A szállítasi napokról a Szolgáltatóval
történt egyeztetéstkövető en az Önkorm inyzat táj ékoztatja a ful ajdonosokat.
(4) A köztisáaság jármű szané|yzetea hááartrísi hulladékotaz ingatlan előtti közuton veszi
át az ene rendszeresítettcéljárrnűvel.Kivéve a 2. mellékletbenfelsorolt közutakat, ahol a
végzia szemétátvételét.
PRoBIo Zrt kis autós szemétszá||itójrírrnűveivel
(5) A beepítetlen ingatlan fulajdonosa _ a köqegyző erre vonatkozó hatósági igazolasával
addig, arntgaz ingatlanon
írasbankerheti a Szolgráltatótól a közszolgríltatás szüneteltetését
hááaÍtasi hulladék nem keletkezik. A használaton kívuli lakó- vagy üdülőegység uüín
amennyiben a tulajdonos ezt az állapotot,,0'' foryasztástbizonyító közuzemi szánrlával
a|átÍmasztja_ akő1egyző e,lrevonatkozó hatósági igazolasával - a kerelmezett időszakra

vonatkozóan a dijfrzetésszünetel.
(6)A hulladékszállítási díj fizetése alóli mentesítés eseterr az alapdíjat minderr
ingatlanhrlajdonosnak meg kell fizetnie. A díjfizetés alóli merrtesítéscsak akkor
lehetséges,amannyiberr az ügyfélnek hulladékszállítási díjtartozasanem all fenn.
(7) A PRoBIo Zrt éverfieegy alkalommal biztosítja a nagy darabos hulladék (lim-lom)
elszállítását. A limJom lerakóhelyekről, a lomtalarrítasidőpontjitrő| az onkormanyzat az
ingatl antulajdonosokat elő zetesen tÍ$ékoztatja.
(8)A siokásos mennyiségenfelülkeletkező hulladékeseti összegyűjtésére- akozszolgáltatasi
szerződésben rogzítettmértékenfeliil - l10 literes ernblanazott egyedi műanyag zsák
szerezhető be a Szolgáltató székhelyénés az ER-CSAVAR Barkácsboltban. Az egyedi
zsÍk [ramagában foglalja az egyszei szállítasi díjatésa zsák előállítasi költségét.
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A Szo1gáltató kötelezettségei

s . $( i ) A Szolgáltató köteles:

kezelésére,
,l i t,ín*.ási hulladékfolyarrratoselszállítasara,
(hasmáióit) megkeresni és a
tulajdonosait'
b) szerződésiajanlatava:.az ngatlanok
(a szolgáltatassal
írasban..értesíteni
szolgáltatas lényegesfeltételeiről a tulajdonost
tenye
szerződéskötés
köz.ött a
kapcsolatos jogviíonyt,a u ,,olgatató ésa tulajdonos
a szerződés
szerzőÁéskötést ehuíasztó fél kötelezettsége
ltozzatotre, azonban
leteltévelmegkezdődik).
szolgáltató részer;lo.t*o visszaküldésehatáridejenek
teljesítést csak a
szernbeni
c)szerződés szerint teljesíteni, a tulajdonossJ
jogszabálybanmeghatározottesetbsnszüneteltetheti.

(2)ASzolgáltatóakötelezőközszolgáltataskeretébenmegtagadhatjaahintartásihulladék
ha:
elszállítiísát,
vagy ernblánával ellátottműarryagzsákban
a) az terrtszabványosgyűjtőtaÍtálÉan,
kerülátadrásra'
b)érzékszeríLészlelésselmegállapíthut'ó,-hory..olyananyagottartalmaz,amely
'átitt'ató, illetve artalmatlanítható.
együtt
háztartasihul1adékkal
""*^gvii:.t'áto,
AközszolgtltatásÍtozkapcsolódódíjfrzetésikötelezettség
valamintártalmatlaníelszállítasával,
6.$(1)A háztaÍtasihulladékrendszeresgyííjtésével,
közszolgálta.
kéttenyezős
tasávalkapcsolatoskötelező ra,'Zaeattatasérta-tulajdonos
díjból
iirítési
és
alapdíjból
díj
tasi díjatköteles fizetn.e kettenvezfisközszolgáltatási
számágyűjtőedények
tevődik össze. Az tirítósidíjazi"gutlu"o"rrasáa11s.zabványos
számánakszor.
iirítések
az
és
yZgys,"r-ürítésidíjának
gyűjtőedén
i*, azadotttípusú
megállapítottdíj.
zataként
alapjanévente
egyeztetés
A díjösszegjárá'i'e1.ő+estü1et a szolgáltatóvaltörterrt
rendelet1.mellékletetartalmazza.
határoz'za^"g,}oérvenyesdíjmertékekJt1.t.''
jka'om
kell megfizetni,
figyelonbevéte'ével
(z) A szeméts,aii,xi díjat egési éie 52
k i v év ea zü dü lő t ut a jdo no s o kat,akikmindenevmájus01- tő1_szeptembe r 3 t-í g 2 2
alkalomrakötelesek a díjatmegfizetni.
rendelkező szolgáltatastigénybe
(3) A szolgáltatasiáii". u ár"n.iri'.go állandó lakóhellyel
megfizetni. .negyedéventekell
vevők ésetében
éventekétalkalommal
a szitm1.ázás
(4) ^zidenyjellegríszáigattatastigenybeievők esetében
törtenik.
késedelmikamat, valamint a
(5) Fizetési kesedelemeseterra szolgaltató törvényes mértékií
jogosult.A díjhátralék
kapcsolatostigyieti költsógek felszámításara
fizetésifelszólítrássa1
adók módj arabehajthatő kőú'anozés.
fogyasnástbizonyttó
aá
(6) ^ziires, romos helyiségekutan,amennyrbena tulajdonos ,,0''
ígazolásáva|- a
hatósági
kőTJzeffiszám1áva1alátámasztju u ko4" gyző enévonatkozó
kerelmezettidőszakravonatkozóanadijfizetésszünetel.
Adatvedelem,adatkezelés

7.$(1)ASzolgáltatóaközszo|gáltatassalösszefirggőszemélyesadatkezeléséreaHgt'23.$g)
és
foglaltmértékben
ésa jeleriönkormányzatirendeletberr
pontja
"l"pJá"
enj ogosult
terjedelernb

A
{2)Aközszolgáltatással összefiiggő személyesadat csak a célmegv-alósulásához
ésideig kezelhető.
sztikségesmértékberr
köteles gondoskodni
(3)A Szolgáltató megfelelő technikai ésszervezésiintézkedésekkel
az adatokbiztonságrárő|.Az adatokatvódeni koteles, kiilönösen a jogosulatlan
hozzáferés,megváltoáatas, nyilviínosságrahozas vagy törlés, illetrílegsériilésvagy
megsernmisülésellerr.
szanélyes adatokat az
(4) A
Szolgáltató a közszolgáltatrással összefiiggő
ingatlanfulajdonos azonosításara,jogszabá|yban előírt ellenőrzések végrehajtasával
kapcsolatos feladatok ellátasára' szinriáu;ésra, postázásrq köZtizemi díj hátralék
behajtastírahaszrrálhatja fel.
(5) A Szolgáltató nem jogosu|t az á|tala kezelt közszolgáltatassal összefiiggő szanélyes
a.
adat nyilv arrosságra bo zata|átr
Értelmezőrmdelkezések
8.$ (1) Hóztartási hulladék a lakrásokban,lakás céljarahasmált egyébhelyiségekben,héwégi
használat során keletkezett hulladék, söpredék, salak, hamu,
hazakban rendeltetésszerií
korom, törött, vagy hibas edény,üveg, papír, rongy' konyhai hulladék. NeÍn minősül
háztartasi szemétnekaz errtbenürtilék, az áú|atihulla" vagy tÍrgya,1ég,hő, siír,híz- és
robbanasveszélyes,illetve mergező, vagy fertőző anyagok, nagyobb mérehíelhasznált
tárgyak, bútorok, ip*i, vagy kereskedelmi tevékenységhulladékai. A kerti és
hulladékai,
mezőgazdasági hulladék, a lakasbarrvégzettkisipari ésmriszaki tevékenység
ha nem
szemétnek,
háZtartási
tekinthetők
akkor
anyagok
epitést
törmelék
valamint az
minősülnek veszélyes hulladéknak és a naponta keletkező mennyiségük az egyéb
hááartasi hulladékkal együtt nem haladja meg a szabványos hulladéktaroló edeny
meretét.
(2) Ingatlan: családi h{íz,többlakrísosingatlan esetébenlakas vagy üdülőegység.
(3)Lomtalanítas aIó tartozó települési szilárd hulladék: az alkalmilag ké:pződött vagy
felhalmozódott települési szilard hulladék, (a háztartásokban feleslegesséváló bútorok,
berendezésitrírgyak, szerszámok, ederryek, stb) amely a gwjtő ederryzetbar merete vagy
mennyiségemiatt nem helyeáető el. Nem minősül lim-lomnak a roncs autó, valamint a
bontrásból származő epítésitörmelék.
rendelkezések
Szabálysértési
9.$ (1) A rendelet3. $. (2); 4. $. (2) 6. $.ában előírtkötelezettségekéstilalmak megszegése
minősül ésaz elkövető 30.000.- Ft-ig terjedő penzbírsággalsújtható
szabálysértésnek
(2) A szabá|ysértésielj aras l efolytatrísara a koq egyző j o gosult.
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Zárő rendelkezések
_ 20|1.jarrurír
l-jénlep
l0.$ (1) E rendelet_ a(2) bekezdésberr
foglaltakkivételével
hatályba.
kiilön önkormarryzati
(2) E rendelet3. $. (1) _ (2) bekezdése,
valamintaz 1' me||éklete
rendeletrendelkezése
alapjánlep hatályba.
egyeshelyi
(3) Hatályát vesái Zá*aKözség ÖnkormanyzataKepviselőtesttiletének,,Az
(XII.15.)önkormrínyzati
sző|ő 4012009.
közszolgáltatasokkötelező igenybevéte1erő|,,
rendelete.

Z á nk a . 2010.december15.

polgármester

Lukács Agnes
mb. körjeryző

Záradék:
KÍhirdetve:2010.december20.

*..-_:l "€

,l"€{lP'*.'
ffi, t
'.g,"w..s

Lukacs agÍft}i$::,
mb. körjeryző
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l .mellékleta | 5l 20 1a. (XI r.20.)önkormányzati rerrdelethez

Zánka közs égben zan. évbena kőztisztasá gi szolgá ltatás ért
Íizetendődíjak
1.. Lakossági szemétszállításállandó ésnvaralótulaidonosok részére
Mennyiség
(liter)

50-ó0
80
11 0 - 1 2 0
160
220-240

Ail andó

Ft/alkalom

Alkalom

378
432
544
654
874

52
52

Eves díj
Ft-ban

52

52
52

A díjaka25 oÁ-osÁra-t nem tartalmazzák.

19.656
22.464
28.288
34.008
45.448

Alkalom

22

22

22
22
22

Nyaraló
Eves díj
Ft-ban

8.316
9.504

l i.9ó8

14.388
19.228
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Zárő rcndelkezések
_201.1.janurír1-jénlep
10.$(1) E rendelet_ a(2) bekezdésben
foglaltakkivételével
hatályba.
ktilön önkormarryzati
(2) E rendelet3' $. (1)_ (2)bekezdése'
valamintaz 1.melléklete
rendeletrendelkezése
alapjanlep hatályba.
egyeshelyi
(3) Hatályát vesái ZántkaKözségonkormanyzataKépviselőtestületének,,Az
közszolgríltatasokkötelező igarybevételeről''sző|ő 4al2a09.(XII.15.)önkormrányzati
rendelete.

Z á n k a ' 20 1 0 dec
15.
. em ber

,/'

,

I

t,l

t't/ ,-t
:,{/ \
rl

Filep

MÍkIós

polgármester

Lukács Agnes
mb. körjeryző

Záradékz
Kihirdetve: 2010.december20.

mb. körjeryző

2.mellékleta 15/2o 10. (xII. 20.)önkormányzati rendelethez
Kis autós szemétszáIlítással
megoldott utcák jeryzéke:

Glóbusz utca 20-24héu;szémi
Glóbusz utca 19-33bárz;szÍtmj

