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FARKASGYEPŰ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

A köztisztaságról és a hulladékkezelésről szóló

9/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete

Farkasgyepű Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a
helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 8. § (1)
bekezdésében előírt településtisztasági feladatkörével összefüggésben, valamint a
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 21. § (1) bekezdésében és 23. §-ában,
27. § (4) bekezdésében, 31. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, illetve a Magyar
Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949 évi xx. törvény 44/A§ (1) bekezdésének b) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1.§

1. A rendelet célja

A rendelet célja Farkasgyepű község (továbbiakban: község) köztisztaságának fenntartására
vonatkozó szabályok megállapítása, természetes és épített környezetének megóvása a
közigazgatási terül etén belül keletkező települési szilárd és folyékony hulladék káros
hatásaitól, azok célszerű és gondos kezelése által.

2.§

2. A rendelet tárgyi hatálya

A rendelet tárgyi hatálya kiterjed:
a) a települési szilárd hulladék komponenseire;

aa) háztartási hulladékra,
ab) háztartási hulladékkal összetételében hasonló, együttesen kezelhető hulladékra,

b) a települési folyékony hulladékra.

3.§

3. Helyi közszolgáltatás

(l) A Képviselő-testület a 2. § (3) bekezdésében írt települési
a) szilárd hulladék;
b) folyékony hulladék
rendszeres összegyűjtésére, elszállítására, ártalommentes elhelyezésére helyi
közszolgáltatást szervez, és e tevékenységek ellátásáról helyi közszolgáltatás útján
gondoskodik.

(2) A község közigazgatási terül etén lévő valamennyi ingatlan tulajdonosa, birtokosa, illetve
tulajdonosi közössége, használója (a továbbiakban: tulajdonos) az ingatlanán keletkező



települési szilárd és folyékony hulladék gyűjtéséről, szállításáról, ártalornmentes
elhelyezéséről e rendeletben meghatározott módon köteles gondoskodni.

4.§

4. A köztisztasággal összefüggő rendelkezések

"A köztisztaság megőrzésében mindenki köteles hathatósan közreműködni és a települési
kömyezet (különösen a közterületek) szennyeződését, fertőzését eredményező tevékenységtől,
illetőleg magatartástól tartózkodni." l(Er. 2. § (1)1

5. §

(1) A község terül etén a közterületek tisztántartásáról, télen a síkosság elleni védekezésről a
közforgalmú utak, parkok, terek esetében az önkormányzat a gondoskodik.

(2) A közterületen keletkezett szennyeződés megszüntetése és a szükséges takarítás elvégzése
annak a kötelezettsége, akinek a tevékenysége következtében a szennyeződés keletkezett.

(3) Közterületen szemetet, hulladékot csak az erre rendszeresített és felállított tartályokba
szabad elhelyezni. A szeméttárolók kihelyezése és rendszeres ürítése az önkormányzat
feladata.

(4) Az üzletek, vendéglátó egységek, elárusító-helyek előtt a szemétgyűjtő tartályok
elhelyezése és tisztántartása az üzemeltető kötelessége.

(5) Utcai árusok kötelesek a részükre kijelölt helyet, valamint annak közvetlen kömyezetét 5
méteres körzetben folyamatosan tisztántartani, valamint az árusításból származó hulladékot,
göngyöleget összegyűjteni és annak elszállításáról saját költségükön, gondoskodni.

(6) A háztartásban, illetőleg intézményi fogyasztásból, felhasználásból vagy szolgáltatásból
keletkezett veszélyes hulladékot a termelő köteles megfelelően elkülönítve, a kömyezet
szennyezését vagy károsítását kizáró módon gyűjteni és az annak begyűjtésére és
szállítására, illetőleg ártalmatlanítás ára engedéllyel rendelkező hulladékkezelő részére
átadni, valamint a szolgáltatás ért járó díjat megfizetni.

6.§

(1) Az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni:
a) a beépítetlen telekingatlan tisztántartásáról és gyommentesítéséről,
b) az ingatlan - beleértve az ingatlan nyilvántartásban közterületként nyilvántartott

belterületi földrészletet is - és ingatlan előtti járda (járda hiányában egy méter széles
területsáv), illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő terület, szilárd
burkolattal nem rendelkező utcák esetében az úttest középvonaláig terjedő terület,
valamint a gépjárműbehajtók átereszeinek tisztántartásáról, hulladék eltávolításáról,

c) az ingatlannal határos járdaszakasz hó-eltakarításáról, síkosság-mentesítéséről, a
járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai (mederelemmel burkolt
csatornák), áteresz, folyóka tisztántartásáról,

d) a telekingatlanról járdára kinyúló ágak, bokrok megfelelő nyeséséről, a lehullott lomb
összegyűjtéséröl.



(2) Az ingatlan előtti járdát szükség szerint, de legalább hetente egy alkalommal kell
takarítani.

7.§

(1) Két szomszédos terület, épület közötti közforgalmi területsáv, átjáró esetében a
tisztántartási kötelezettség a tulajdonosokat egyformán (50-50 %-os arányban) terhelik.

(2) A közterületről önálló bejárattal rendelkező üzletek és egyéb elárusítóhelyek,
vendéglátó egységek, intézmények előtti járdaszakaszt a nyitva tartás ideje alatt - a
tulajdonossal kötött ettől eltérő megállapodás hiányában - az ilyen ingatlan használó,
illetve bérlő köteles tisztán tartani és a hulladékot eltávolítani ..

8.§

Tilos:
a) a helyiségek, területsávok takaritásánál keletkezett szennyeződést, szennyvizet

aa) közterületre,
ab) csapadék -levezető rendszerbe, csapadék-levezető árokba, beleseperni,

belevezetni,
b) az utcai hulladékgyűjtőkbe a hulladékgyűjtő térfogati jellernzőitől lényegesen eltérő

hulladékot (nagy méretű tárgyat) elhelyezni,
c) a közterület felszerelési és berendezési tárgyainak beszennyezése,
d) a közterületen lévő növények (fák, díszcserjék) rongálása, csonkítása, leszakítása,
e) a járdáról összegyűjtött szernetet, illetve szennyező anyagot közútcn elhelyezni,
f) állati tetemet, valamint olyan anyagot, amely az egészséget veszélyezteti, élősdiek

számára tápot nyújthat közterületen elhelyezni, vagy elhagyni,
g) közterületet emberi ürülékkel (fekáliával, vizelettel) beszennyezni,
h) a vízlevezető árkokat, tisztítatlan szennyvíz, trágyalé bevezetésével, szemét vagy

egyéb hulladék lerakásával beszennyezni,
i) közterületen szemetelni, szennyvizet kiönteni,
j) közterületen gépjárművek (mezőgazdasági gépek, egyéb járművek, berendezések)

mosása,
k) szilárd burkolatú közterületen betont keverni.

9.§

(1) Közterületen megrendezett vásárok, sport-, és egyéb rendezvények tartása idején a
rendezvény szervezője köteles gondoskodni a várható forgalornnak megfelelő számú
hulladékgyűjtő edény, továbbá illemhely biztosításáról, valamint a rendezvény alatt és azt
követően a terület tisztántartásáról.

(2) Szennyező, illetve bűzös anyagokat (trágyát, ételhulladékot, moslékot, stb.) csak
légmentesen elzárt tartállyal felszerelt vagy zárt rakterűjárművel szabad szállítani.

(3) Közterületen az állatok által okozott szennyezés eltakarításáról az állatok gazdája köteles
gondoskodni.



10.§

(1) Mindennemű anyag szállításánál ügyelni kell arra, hogy a közterület be ne szennyeződjék.
Ha bármilyen szállítmány fel-, vagy lerakásánál, vagy szállítás alatt a közterület
beszennyeződik, a szállító köteles azt fel-, vagy lerakás elvégzése után azonnal
megtisztítani.

(2) Istállótrágya szóródás-mentesen (belterületen csak letakarva) szállítható.

(3) A szállítóeszközből könnyen kihulló anyag (homok, kavics) csak olyan járművel
szállítható, amely megfelelő magasságú és a lehullást megakadályozó oldaldeszkával,
ponyvával van ellátva.

11. §

(1) Az építési területek tisztaságáért és az építési tevékenységből adódó szennyeződés
eltakarításáért (közterületek beszennyezésekor) a munkaterület átadásától, a felvonulási
létesítmények eltávolításáig a mindenkori generál kivitelező a felelős.

(2) Építési, bontási, tatarozási munkákat, valamint minden közműépítéssel kapcsolatos
burkolatfelbontási, illetve talaj feltárási tevékenységet úgy kell elvégezni, hogy annak
során keletkezett hulladék, illetve a kitermelt anyag a környezetet ne szennyezze, a
csapadékvíz elvezetését ne akadályozza és a környező növényzetet, ne károsítsa, valamint
a közlekedést ne akadályozza. A földmunkák végzésénél a termő talajréteget külön kell
deponálni és a munka végeztével, gondoskodni kell a termőréteg fedőrétegként teritéséről.
Építésnél, bontásnál, tatarozásnál, az úttest felbontásánál keletkezett por- és egyéb
szennyező anyagok, elterjedését meg kell akadályozni. A porképző anyagokat vízzel
locsolni kell. A munkálatok során a közterületi létesítményeket és fákat védőburkolattal
kell körülvenni.

(3) A közterület-használati engedély (hozzájárulás) lejártáig az építést végző köteles a
közterületet megtisztítani.

12. §

5. Közterületek tisztántartásának speciális szabályai

(1) Járdákon síkosság elleni védekezéshez a környezetkímélő anyagokon (homok, zúzalék)
kívül rendkívüli körülmények esetén só legfeljebb 50 %-os arányban alkalmazható. A
szóróanyag beszerzéséről és keveréséről a tisztántartásra kötelezett gondoskodik. Ezen
anyagok tárolása tárolóedényben, környezetszennyezést kizáró módon történhet.

(2) Klorid tartalmú anyagok használata zöld területeken és azok közvetlen környékén tilos.

(3) A tömegközlekedési járművek által használt közutak kivételével a belterületi utakon sóval
történő síkosság elleni védekezés tilos. A síkosság elleni védekezésre környezetkímélő
szóróanyagok használhatók fel.

(4) Az ingatlan előtti járdát téli időszakban szükség szerint, havazás, jégképződés esetén, a
biztonságos közlekedés érdekében - a hótól és jégtől- meg kell tisztítani.



(5) A havat a járda úttest felőli részén kell összerakni úgy, hogya gyalogos közlekedésre
legalább 1 méter széles terület maradjon.

(6) Hórakást tilos elhelyezni:
a) tömegközlekedési járművek megálló-helyeinél, közüzemi és közérdekű létesítményre,

ill. ezek köré (pl.: vízelzáró csap, gáz és egyéb közlétesítmény, stb.),
b) útkereszteződésben, úttorkolatban,
c) útburkolati jeleken,
d) kapubejárat elé, annak szélességében,
e) tömegközlekedésre szolgáló járművek megállóhelyeinél, a jármű megállóhelye és a

járda között,
f) közüzemi, szolgáltatási, felszerelési tárgyon és annak közérdekű létesítményein.

(7) A közterületek tisztántartása nappal és éjszaka időbeni korlátozás nélkül végezhető.

13.§

6. A települési szilárd hulladékok gyűjtése, tárolása, szállítása.

(l) A Képviselőtestület a települési szilárd hulladék kezelését (gyűjtését, szállítását,
ártalmatlanítását) a település teljes területén kötelező helyi közszolgáltatással biztosítja.

(2) Települési szilárd hulladékot az Észak-Balatoni Hulladékkezelési Konzorcium kijelölt
telepén szabad elhelyezni.

(3) A község közigazgatási terül etén a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás
teljesítésére kizárólagosanjogosult az Észak-Balatoni Hulladékkezelési Konzorcium tagja
az AVAR Ajka Kft.

(4) A közszolgáltatásra vonatkozó szerződés a közszolgáltató és a tulajdonos között a
szolgáltatás igénybevételéveI jön létre.

(5) A tulajdonos legalább 30 nappal - kivéve tartós akadályoztatás (pl. kórházi ápolás esetén)
- a kívánt időpont előtt írásban kérheti a szolgáltatótól a szilárd hulladékkal kapcsolatos
közszolgáltatás szüneteltetését távolléte idejére, ha legalább 30 napig megszakítás nélkül
nem tartózkodik az ingatlanán, és azt más nem használja.

(6) Ra a szüneteltetés (5) bekezdés szerinti feltételeiben változás következik be, a tulajdonos a
közszolgáltatónak haladéktalanul írásban köteles azt bejelenteni.

14.§

(1) A települési szilárd hulladék gyűjtése, tárolása, szállítása (beleértve a háztartási és
intézményi fogyasztásból származó hulladékot is) kizárólag oly módon történhet, hogy ne
idézzen elő szennyezést, vagy károsítást sem épületen belül, sem azon kívül, sem pedig
közterületen (beleértve a zöld területet és a parkosított területet is).
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(2) A települési szilárd hulladék gyűjtése, tárolása során olyan gondossággal kell eljárni,
hogy a hulladék se a szállító járműbe való ürítéskor, se a szállítás folyamán ne
szóródhasson szét, ne porozhasson, és környezetszennyezést ne idézzen elő.

(3) A települési szilárd hulladék begyűjtését és elszállítását csak a Közép- Dunántúli
Környezetvédelmi Felügyelőség engedélyével rendelkező személy, vagy szervezet
végezhet, a Khr-ben foglaltak betartásával.

15.§

(1) A települési szilárd hulladék gyűjtése és tárolása, családi házas ingatlanoknál, többlakásos
épületeknél a következő, lakóingatlanban élők száma szerinti minimális szabványos
gyűjtő-edényben (a továbbiakban: kukában) lehetséges.
a.) 1-2 fős háztartás esetén minirnálisan 601-es kuka
b.) 3 fős háztartásban minimálisan 801-es kuka
c.) 4 főnél nagyobb háztartásban minimálisan 110 l-es kuka
A hulladék elszállítása céljából a szállítási napokon kihelyezett kuka fedelének - a
közterület szennyezésének elkerülése érdekében - csukott állapotban kell lenni.

(2) A közszolgáltató a tulajdonosok által a kukában elhelyezett háztartási hulladékot az
ingatlannal határos járdán, vagy a kapu közelében, közterületen veszi át. A kuka nem
akadályozhatja a jármű- és gyalogos forgalmat és az elhelyezés egyébként sem járhat baleset
vagy károkozás veszélyének előidézésével vagy mások jó közérzetének, illetve a városképnek
indokolatlan megzavarásával.

(3) Az ingatlanon elhagyott hulladék kezeléséről az köteles gondoskodni, akinél a hulladék
keletkezett. Ha a keletkezés helye és a tulajdonos személye nem állapitható meg -
ellenkező bizonyításig - ez a kötelezettség az ingatlan tulajdonosát terheli.

(4) A szemétgyűjtő kukába nem szabad mérgező, folyékony, égő, parázsló vagy egyéb olyan
anyagot elhelyezni, amely a szállító berendezésében rongálást idézhet elő és
veszélyeztetheti a szemétszállítással foglalkozó dolgozók testi épségét.

(5) Amennyiben a hulladék gyűjtése és szállítása közben szennyezés keletkezne, a
szennyezett területet megtisztítani és fertőtleníteni annak kell, aki azt okozta.

(6) A települési szilárd hulladék gyűjtésére szolgáló kuka beszerzése, javítása, pótlása az
ingatlan tulajdonosának kötelessége.

(7) a.) A településen az üdülőtulajdonosoknak minden év április 15-től október ló-ig
kéthetente 1 db a 15.§. (1) bekezdésében foglalt kuka elszállítására kell szerződést kötniük
a szolgáltatóval.
b.) A hulladék a közterületeken elhelyezett 1.1 m3-es gyűjtőedényzetekben helyezhető

el. Az edényzetek helyét a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.



16.§

7. A közszolgáltató kötelezettségei

(1) A rendelet hatálya alá tartozó háztartási hulladékot (a kerti hulladék kivételével), egyéb
szilárd hulladék köréből a háztartási hulladékkal összetételében hasonló, azzal együttesen
kezeIhető hulladékot a Szolgáltató, az e rendeletben és a közszolgáltatási szerződésben
foglaltak szerint köteles - a kömyezetvédehni, valamint az egyéb jogszabályi előírások
megtartásával - a közszolgáltatás igénybevételére kötelezett, vagy azt igénybevevő
ingatlantulajdonosoktól begyűjteni és elszállítani a hulladéklerakó telepre, ahol
gondoskodnak az ártalmatlanításáról.

(2) Amennyiben a Szolgáltató a beütemezett járatterv szerinti szállítási napon neki felróható
okból a szilárd hulladék szállítását nem tudja elvégezni, úgy a következő munkanapon
köteles végrehajtani.

(3) Ha a szolgáltatást végzők észlelik, hogy a szeméttároló kukában olyan anyagot, tárgyat
helyeztek el, amely nem minősül háztartási szemétnek, akkor annak elszállítását
megtagadhatj ák.

(4) Birtokosa számára tovább nem használható, használhatatlanná vált nagydarabos hulladék
(lom), továbbá a naponta keletkező háztartási hulladék mennyiségét meghaladó falomb és
kerti hulladék szervezett összegyűjtéséről és elszállításáról (lomtalanítás) évente egy
alkalommal (tavasszal vagy ősszel) - külön díj felszámítása nélkül - a közszolgáltatás
keretében, a Szolgáltató gondoskodik.

(5) A Szolgáltató a települési szilárd hulladék gyiíjtésével, szállításával kapcsolatos
tevékenységéről köteles évente szeptember 30-ig a Képviselőtestületnek tájékoztatást
adni, valamint költségelszámolást készíteni. A következő évre vonatkozó közszolgáltatási
díjra a javaslatát a szolgáltató a tárgyév február 28-áig teheti meg.

17.§

8. A tulajdonos kötelezettségei

(1) A tulajdonos a helyi közszolgáltatás kötelező igénybevétele útján köteles gondoskodni:
a) az ingatlanon keletkező települési szilárd hulladék összegyűjtéséről, annak

tárolóedénybe történő áthelyezéséről;
b) A háztartási hulladékot tartalmazó tárolóedénynek a szállítási napokon történő, a 15. §

(2) bekezdése szerinti kihelyezéséről.

(2) A települési szilárd hulladékot az ingatlan tulajdonosa úgy köteles kezelni, hogy az saját
maga és mások életét, testi épségét, jó közérzetét ne veszélyeztesse, a város természetes és
épített kömyezetét az elkerülhetetlen mértéken felül ne szennyezze, a növény- és
állatvilágot ne károsítsa, a közrendet, közbiztonságot ne zavarja.

(3) A 15. § (1) bekezdésében írt kukát a tulajdonos köteles, lehetőleg vízsugárral való
kimosással minden év május elsejétől október 30-ig szükség szerint, de legalább havonta
egyszer klór tartalmú oldattal fertőtleníteni. A kuka fertőtlenítése az év más szakaszában
negyedévente egyszer kötelező.



(4) Ha a kuka olyan nedves hulladékot tartalmaz, amely az edényben összetömődött,
befagyott, vagy ha a tartályban lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy amiatt az előirt
módon kiüríteni nem lehet, tulajdonosa köteles belőle a szemetet eltávolítani, és
használhatóvá tenni.

(5) A tulajdonos lomtalanítás keretébe tartozó, a 16. § (4) bekezdése szerinti hulladékot a
Szolgáltató által megjelölt időpontban helyezheti ki elszállítás céljára, arra a helyre,
amelyet a Szolgáltató hirdetményében megjelöl.

(6) A lomtalanítás keretében a hulladékot úgy kell elhelyezni, hogy az a jármű- és gyalogos
forgalmat ne zavarja, a zöldterületeket, parkosított területeket és növényzetet ne károsítsa,
továbbá ne j árj on baleset, vagy károsodás veszélyének előidézéséveI.

(7) A közszolgáltatás és lomtalanítás körébe nem tartozó bármely más hulladék (pl. építési,
bontási törmelék) szeméttelepre való elszállításáról az ingatlan tulajdonosának kell
gondoskodnia jelen rendeletben és a jogszabályokban foglalt előírások betartásával.

(8) A tulajdonos köteles a Képviselő-testület által megállapított mindenkori települési szilárd
hulladék közszolgáltatási díját utólag - a Szolgáltató, vagy az általa megbízott
díjbeszedőn keresztül, a díjfizetésre vonatkozó számla kézhezvételétől számított 15 napon
belül a Szolgáltatónak megfizetni.

18.§

(1) Azok a gazdálkodó szervezetek, amelyeknek gazdasági tevékenysége során települési
szilárd hulladék keletkezik, a kötelező közszolgáltatás keretében szervezett
hulladékbegyűjtést nem kötelesek igénybe venni, feltéve, hogy a hulladék hasznosítására,
vagy ártalmatlanításra:
a) a környezetvédelmi felügyelő ség által engedélyezett hulladékkezelési berendezéssel,

létesítménnyel rendelkeznek, az ártalmatlanításról ezekben gondoskodnak és
b) a közszolgáltatás környezetvédelmi szempontból nem jelentősebb.

(2) Az ingatlantulajdonos, akinek települési szilárd hulladéka keletkezik, de az ingatlana
egyidejűleg gazdálkodó szervezet cégnyilvántartásban bejegyzett székhelyéül,
telephelyéül vagy fióktelepéül is szolgál, úgy köteles azt a tevékenysége során keletkezett
fogyasztói és települési hulladéktói elkülönítetten gyűjteni és arra közszolgáltatást igénybe
venru.

(3) Az ingatlanon a (2) bekezdésben foglaltak szerint keletkező települési szilárd hulladékra
nézve a nyilvántartási és bejelentési kötelezettség a szolgáltatót, míg az egyidejűleg a
gazdasági tevékenység során keletkező fogyasztói és települési hulladékra vonatkozóan e
kötelezettség a gazdálkodó szervezetet terheli.

(4) A gazdasági tevékenység során a gazdálkodó szervezet szamara a gazdasági
tevékenységével összefüggésben keletkezett, nem elkülönítetten gyűjtött és nem
hasznosított vagy ártalmatlanított hulladék tekintetében a közszolgáltatás igénybevétele
kötelező.



19.§

9. A folyékony hulladék gyűjtése, tárolása, szállítása

(1) Az önkormányzat a települési folyékony hulladék kezelését (gyűjtését, szállítását,
ártalmatlanítását) a község egész terül etén , kötelező helyi közszolgáltatással biztosítja.

(2) A települési folyékony hulladék begyűjtését és elszállítását csak a Közép- Dunántúli
Környezetvédelmi Felügyelőség engedélyével rendelkező személy, vagy szervezet
végezhet a Tfr. mellékletében meghatározott műszaki, közegészségügyi és egyéb
feltételek betartásával.

20.§

10. A tulajdonos kötelességei

(1) Közcsatorna hiányában a tulajdonos köteles gondoskodni:
a) az ingatlanon keletkező folyékony hulladéknak ingatlanon belüli és az építési hatóság

által engedélyezett vízzáró, közműpótló berendezésben való gyűjtéséről oly módon,
hogy az ne idézzen elő talaj- vagy talajvízszennyezést,

b) a folyékony hulladéknak a közműpótló berendezésből való elszállításáról.

(2) Az ingatlan tulajdonosa a helyi közszolgáltatás bevezetésével köteles a szolgáltatást
igénybe venni, ha ingatlanán települési folyékony hulladék keletkezik és gyűlik össze.

(3) A tulajdonos köteles a települési folyékony hulladék elszállítására és ártalommentes
elhelyezésére irányuló igényét bejelenteni a Szolgáltatónak

(4) A tulajdonos köteles a Képviselő-testület által megállapított mindenkori települési
folyékony hulladék közszolgáltatási díjat a helyszínen számla ellenében a Szolgáltatónak
kiegyenlíteni, kivéve, ha a felek között érvényes más fizetési módról szóló megállapodás
van.

(5) A folyékony hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevétele alól mentesülnek azok a
gazdálkodó szervezetek, amelyek a 18. § (1) bekezdés a)-b) pontjaiban szabályozott
feltételekkel rendelkeznek.

(6) Azokon az ingatlanokon, ahol közvetlenül kapcsolódó közterületen a szennyvízcsatorna
hálózat kiépült, szennyvizet elvezetni csak azon keresztül szabad.

21. §

11. A közszolgáltató kötelezettségei

(1) A Szolgáltató mindenkor köteles a tulajdonos bejelentésétől számított 48 órán belül a
szolgáltatást elvégezni.

(2) A Szolgáltató a települési folyékony hulladék elszállítását megtagadhatja, ha a
szippantandó anyagról érzékszervi megállapítás (szag, szín, összetétel stb.) alapján
feltételezhető, hogy nem tartozik a települési folyékony hulladék körébe. Ez esetben a



Szolgáltató laboratóriumi vizsgálat készíttetésére köteles. Amennyiben a laboratóriumi
vizsgálat eredményeként a folyékony hulladék nem tekinthető települési folyékony
hulladéknak, úgy a Szolgáltató - a laboratóriumi vizsgálat igazolt költségének a
megrendelőre történő átháritásával a mindenkori jogszabályi előírások
figyelembevételével megfelelő intézkedések kezdeményezése mellett megtagadja az
elszállítást.

(3) A Szolgáltató köteles a települési folyékony hulladék eredetét igazolni és az erre
vonatkozó iratokat öt évig, megőrizni.

(4) A Szolgáltató a települési folyékony hulladék gyűjtésével, szállításával kapcsolatos
tevékenységéről köteles évente részletes költségelszámolást készíteni, és azt a
Képviselőtestületnek benyújtani.

(5) A Szolgáltató általi közszolgáltatási tevékenységre és a közszolgáltatási díj
felülvizsgálatára vonatkozó, a 16. § (5) bekezdésében foglalt rendelkezések a folyékony
hulladékkal összefüggésben is irányadók.

22.§

12. A hulladékkezelési közszolgáltatás díja

(1) Az ingatlan tulajdonosa közszolgáltatási díjat köteles fizetni:
a) a települési szilárd hulladékkal,
b) a települési folyékony hulladékkal

kapcsolatos közszolgáltatás igénybevételéért.

(2) A Képviselőtestület a hulladékkezelési díjalkalmazás feltételeit, a díj szárnítására
vonatkozó díjképletet, közszolgáltatás díjait a

a) a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásra vonatkozóan a 1.
számú melléklet szerint,

b) a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásra a
közszolgáltatást végző Szolgáltató kiválasztásával egyidejűleg

állapítja meg.

(3) A Szolgáltató, amennyiben a kötelezően ellátandó közszolgáltatás mellett hulladékkezelési
engedélyének megfelelően egyéb hulladékgazdálkodási tevékenységet is folytat, a
közszolgáltatás kereteibe nem tartozó más hulladékkezelési szolgáltatás költségeit,
elszámolását és díját el kell különíteni, és e költségeket a közszolgáltatás díjából nem
lehet finanszírozni,

(4) Az egyéb szilárd hulladékkal kapcsolatos szolgáltatás díjának megállapításához a
tulajdonos és a közszolgáltató által kötött szerződésben meghatározott típusú kukát és
ürítési gyakoriságot kell figyelembe venni. A díj fizetése eseti jelleggel számla ellenében
történik.

(5) Az ingatlan tulajdonosának változása esetén a települési szilárd hulladék díját a
tulajdonosváltozás bejelentése hónapjának utolsó napjáig a régi, azután pedig az új
tulajdonos köteles fizetni.



(6) A 20. § (4) bekezdés szerinti díj késedelmes kiegyenlítése esetén a megfizetni elmulasztott
összeg után a számla benyújtója a Ptk. által meghatározott mértékű késedelmi kamatot
számít fel.

(7) Nincs helye a díjfizetési kötelezettségnek nem lakott épület esetében arra az időre, amíg
azt nem lakják, használatát szüneteltetik.

23.§
13. A közszolgáltatási tevékenység ellátására való jogosultság

(1) A helyi települési
a) szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatási tevékenység ellátására az Észak-

Balatoni Hulladékkezelési Konzorcium jogosult.
b.) folyékony hulladék elszállítására eseti jelleggel köt szerződés az Önkormányzat.

(2) Az (1) bekezdés b.) pontjában körülhatárolt közszolgáltatási tevékenység ellátására tilos a
helybeli vállalkozás előnyben részesítése.

24.§
14. Szabálysértési rendelkezések

(l) Aki a rendeletben meghatározott magatartási szabályokat, kötelezettségeket és tilalmakat
megszegi - amennyiben súlyosabbnak minősülő cselekmény nem valósu! meg -
szabálysértést követ el és húszezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.

(2) A szabálysértési eljárás lefolytatása a körjegyző hatáskörébe tartozik.

(3) A szabálysértést elkövető tettenérés esetén helyszíni bírság is kiszabható.

2S.§
15. Záró Rendelkezések

(1) Ez a rendelet 20 ll. május I-én lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésévei egyidejűleg hatályát veszti a 612011. (IV.28.) számú
a köztisztaságról és a hulladékkezelésről szóló rendelete.

(3) A rendelet kihirdetéséről, közzétételéről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.



(4) A közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat a személyes adatok védelméről és a
közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényben foglalt szabályok
szerint kell kezelni.

Farkasgyepű, 2011. április 26.
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A rendelet kihirdetésének napja:

Farkasgyepű, 20 ll. április 28.
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l.számú melléklet

Farkasgyepű község Önkormányzata Képviselőtestületének 9/2011.(IV.14.) rendeletéhez

SZEMÉTSZÁLLÍTÁS DÍJA ÉS A KÖZSZOLGÁLTATÓ MEGNEVEZÉSE

A hulladékszállítást végző közszolgáltató megnevezése:

Észak-Balatoni Hulladékkezelési Konzorcium
Avar Ajka Városgazdálkodási Kft.
8400 Ajka

A lakossági szemétszállítás díja:

50-601-es edényzet 70-801-es edényzet 110-120 l-es edényzet

20.668 Ftlév 23.697 Ftlév 29.755 Ftlév

A díj tartalmazza a szemétgyűjtés, szemétszállítás és hulladékkezelés költségét.
A díjak az áfát nem tartalmazzák.

A szolgáltatás kezdö hatálya: 2011. május 1.



2. számú melléklet

Jókai utca
Petőfi-Jókai utca saroknál
Petőfi utcában a Pm. Hivatalnál
Gyümölcsösben
Ifjúság utcában
Hunyadi, Boroszlán, Páfrány utcáknál

1 db.
1 db.
1db.
1 db.
1 db.
4 db.

1 függelék

Raiffeisen Bank Pápai fiókja:

Szám:


