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NEMESHANY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
8/2011. ( V.25.) önkormányzati rendelete

A települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás biztosításáról
és a közszolgáltatás díjáról

Nemeshany község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. tv. 16.§. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 23. §-ban kapott felhatalmazás
alapján a következőket rendeli el:
A rendelet célja, a helyi közszolgáltatás tartalma
1. §
(1) ) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi rendelet célja a köztisztaság, a
környezetvédelem és a közegészségügyi rendelkezések betartásának biztosítása, valamint
az épített és természeti környezet védelme.
(2) A kötelező közszolgáltatásra vonatkozó rendelkezések célja továbbá a tevékenység
kiszámítható és biztonságos ellátása, a kötelezettségek ellenőrizhetősége.
(3) Nemeshany
község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
(továbbiakban:
Önkormányzat) alapító tagja a 158 települést magában foglaló Észak-Balatoni Térség
Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulásnak.
(4) Az Önkormányzat) jelen rendelet szabályainak megalkotásával helyi közszolgáltatást
szervez a települési szilárd hulladék rendszeres gyűjtésére, elszállítására és
ártalmatlanítására, és e tevékenység ellátásról helyi közszolgáltatás útján gondoskodik.
(5) A helyi közszolgáltatás körébe tartozik:
1. Az ingatlantulajdonos által a Közszolgáltató szállítóeszközeihez rendszeresített, a
közszolgáltatási feladatot ellátó szervezet által a díjhatároknak megfelelően hitelesített
gyűjtőedényben, továbbá az alkalmanként keletkező többlethulladék elhelyezésére
szolgáló, a közszolgáltató által rendelkezésre bocsátott hulladékgyűjtő zsákban az
ingatlanon gyűjtött települési szilárd hulladék rendszeres begyűjtése és elszállítása;
2. Az ingatlanon összegyűjtött nagy darabos, lomtalanítás körébe vont települési szilárd
hulladék évente egyszeri - egyeztetett időpontban és helyen a Közszolgáltató általi
begyűjtése és elszállítása;
3. A szelektív hulladék gyűjtése a községben kialakított hulladékgyűjtő szigeteken.

A rendelet hatálya,
a közszolgáltatással ellátott terület határai
2.§
(1) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos tevékenység Nemeshany község
közigazgatási területére terjed ki.
(2) A rendelet hatálya kiterjed Nemeshany község közigazgatási területén valamennyi
ingatlantulajdonnal rendelkező tulajdonos, kezelő, tartós használó, haszonélvező valamint
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másnak a használatában lévő ingatlanok esetében a használó, a bérlő természetes és jogi
személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre (továbbiakban:
tulajdonos).
A közszolgáltatás igénybevételére Nemeshany község közigazgatási területén az 1.
mellékletben felsorolt területen lévő ingatlanok tulajdonosai kötelesek.
A község belterületén lévő valamennyi ingatlan tulajdonosa az ingatlanán keletkező
települési szilárd hulladék összegyűjtéséről, elszállításáról és ártalommentes
elhelyezéséről e rendeletben meghatározott módon, a helyi közszolgáltatás igénybevétele
útján köteles gondoskodni.
Gazdálkodó szervezet a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény
(továbbiakban: Hgt.) 20 § (4) bekezdésében meghatározott kivétellel - akkor köteles a
helyi közszolgáltatás igénybevételére, ha gazdasági tevékenységével összefüggésben
keletkezett települési hulladékának kezeléséről a Hgt. 21. § (2) bekezdésében
meghatározottak szerint nem gondoskodik.
Ha a gazdálkodó szervet az (5) bekezdésben meghatározott feltétek alapján nem köteles a
helyi közszolgáltatást igénybe venni, és erről a tényről írásos igazolást nyújt be a
szolgáltatónak, akkor mentesül a közszolgáltatói szerződés megkötésének kötelezettsége
alól.
A rendelet hatálya nem terjed ki a veszélyes és radioaktív hulladékokra.
A Szolgáltató megnevezése,
a települési szilárd hulladék elhelyezése
3. §

(1) A települési szilárd hulladék begyűjtését, elszállítását Nemeshany község közigazgatási
területén az „AVAR- Ajka” Városgazdálkodási Kft. 8400 Ajka, Szent István u. 1/A. (a
továbbiakban: Szolgáltató ) jogosult és kötelest végezni.
(2) A kötelező helyi közszolgáltatás körébe tartozó tevékenységet kizárólag a Szolgáltató
végezhet.
(3) A települési szilárd hulladék környezetkárosítást kizáró módon történő ártalmatlanítását, a
szelektíven gyűjtött hulladék begyűjtését, előkezelését, hasznosításra történő átadását az
Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Kft. (a továbbiakban: ÉBH. Kft.) 8200 Veszprém,
Házgyári út 1. biztosítja. Az ÉBH Kft. a szelektíven gyűjtött hulladék begyűjtését a
Szolgáltató bevonásával végzi.
(4) A szelektíven gyűjtött hulladék előkezelése, valamint hasznosításra történő átadás a
Közszolgáltató válogatóművében történik. A települési szilárd hulladék a
Királyszentistváni Hulladékkezelő Központban kerül elhelyezésre.
(5) Az átmeneti időszakban - a Hulladékkezelő Központ beüzemeléséig - a megkötött és
hatályos közszolgáltatói szerződés alapján Szolgáltató a települési szilárd hulladékot az
Ajka városi kommunális hulladéklerakón helyezheti el.

A Közszolgálatának rendje és módja
4. §.

(1)

A közszolgáltatást a közszolgáltató heti rendszerességgel, előre meghatározott
napon, előre meghatározott időpontban biztosítja, melyről az igénybevevőket írásban
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tájékoztatja. A szolgáltatás időpontjának módosításáról az igénybevevőket legalább 7
nappal korábban tájékoztatni kell.
(2)
Az ingatlan tulajdonos köteles az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladékot
összegyűjteni és az általa megvásárolt hulladékgyűjtő edényzetben elhelyezni.
(3)
A tulajdonos a háztartásából származó külön gyűjtött üveg-, papír-, és műanyag
hulladékot az e célra kialakított hulladékgyűjtő szigeteken is elhelyezheti, melyet a
Szolgáltató szükség szerint elszállít.
(4)
Az ingatlantulajdonos köteles az Önkormányzat által szervezett közszolgáltatást
hetente igénybe venni, illetve a hulladékot a begyűjtésre e rendeletben feljogosított
szolgáltatónak átadni és a közszolgáltatási díjat az igénybevételtől függetlenül megfizetni

A kötelező közszolgáltatás igénybevételének szünetelése,
az időlegesen használt ingatlanok közszolgáltatási díja
5. §
(1) A kötelező közszolgáltatást a tulajdonosnak nem kell azokon a beépítetlen ingatlanokon
igénybe venni, amelyeken szilárd hulladék nem keletkezik.
(2) Nem terheli díjfizetési kötelezettség az üresen álló ingatlanok tulajdonosait. Kérelem
nyomtatvány a rendelet 4. melléklete.
(3) A megüresedést és az ingatlan újbóli használatbavételét a tulajdonos, illetve a használó
15 napon belül köteles a Szolgáltatónak írásban bejelenteni. Bejelentési nyomtatvány a
rendelet 3. melléklete.
(4) Az ürítési díj fizetési kötelezettség a bejelentést követő naptári hónap első napjától az
újbóli igénybevételt követő hónap első napjáig szünetel.
(5) Az időlegesen (szezonálisan) használt ingatlanok esetében hónapokban vagy
negyedévekben meghatározott mértékű használati szezont kell megállapítani, és ebben az
esetben, az éves díjfizetési időszak helyett, a használati szezon időtartamát kell
figyelembe venni.

A Szolgáltató és az ingatlan tulajdonosa közötti jogviszony
6. §
(1)

A Szolgáltató az ingatlantulajdonossal a vonatkozó jogszabályok és e rendelet
szabályai szerint a közszolgáltatás feltételeit tartalmazó szolgáltatási szerződést köt.
(2)
A szerződést írásban rögzíteni kell.
(3)
Az (1) bekezdésben meghatározott közszolgálati szerződés főbb tartalmi elemei a
következők:
a.
b.
c.
d.

a szerződő felek megnevezése, címe;
a szolgáltatással érintett ingatlan megnevezése, címe;
a szállítás helye és gyakorisága;
a gyűjtőedény mérete, használatára, a ki- és behelyezésre vonatkozó
kötelezettségek;
e. a változásokkal kapcsolatos bejelentési kötelezettség;
f. a szolgáltatási díj megállapításának alapja, a díj mértéke ;
g. a szolgáltatási díj megfizetésének módja, határideje;

(4)

(5)

(6)
(7)
(8)
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h. a díjfizetés elmulasztásának jogkövetkezményei;
i. a késedelmes fizetés esetére alkalmazható késedelmi kamat mértéke.
A közszolgáltatási szerződés megkötésének ingatlantulajdonos részéről történő
megtagadása nem mentesít a közszolgáltatás igénybevétele alól, mivel a Szolgáltató
és a tulajdonos közötti jogviszonyt a közszolgáltatás igénybevételének ténye, illetve a
tulajdonos mulasztása esetén a Szolgáltatónak a közszolgáltatás teljesítésére ráutaló
magatartása hozza létre. Ráutaló magatartásnak minősül a Szolgáltató részéről a
háztartási hulladék elszállításának megkísérlése.
A szolgáltatást igénybevevő és a Szolgáltató között - a Polgári Törvénykönyvről szóló
1959.évi IV. törvény (továbbiakban: Ptk.) . közüzemi szerződésekre vonatkozó
szabályai szerint - szerződéses jogviszony jön létre (Ptk. 387.§.-388.§.)
A helyi közszolgáltatás körében a Szolgáltató és a tulajdonos közötti jogviszonyt a
közszolgáltatás igénybevételének a ténye hozza létre.
A (6) bekezdésben meghatározott jogviszony kezdő időpontja az a nap, amelyen a
Szolgáltató a helyi közszolgáltatás teljesítését megkezdte.
A (6) bekezdésben meghatározott jogviszony záró időpontja annak a hétnek az utolsó
napja, amelyen a Szolgáltató utoljára szolgáltatott.
A Közszolgáltatási szerződés
7. §

(1) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás teljesítésére az
Önkormányzat és a Szolgáltató közszolgáltatási szerződést köt.
(2) A hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztására, valamint a közszolgálati szerződés
megkötésének módjára és kötelező tartalmi elemeire a Hgt. 27.§-28.§, és a
224/2004.(VII.22.) Korm. rendelet előírásait kell alkalmazni.
(3) A szerződést mindkét fél 6 hónapos felmondási idővel írásban, kártérítési kötelezettség
nélkül (rendes felmondás) felmondhatja. A felmondási idő alatt a szolgáltatást változatlan
feltételekkel kell teljesíteni.
Súlyos szerződésszegés esetén azonnali hatályú felmondásnak is helye van.
(4) Hatályos közszolgáltatási szerződés nélkül a Szolgáltató a kötelező közszolgáltatás
körébe tartozó tevékenységet nem végezhet.
(5) Az e rendeleten alapuló közszolgáltatási szerződést az Önkormányzat Szervezeti és
Működési Szabályzatban meghatározott módon (helyben szokásos mód) közzé kell tenni.
(6) E rendelet Szolgáltatóra vonatkozó rendelkezései külön szerződési kikötés hiányában is,
illetve akkor is a szerződés részévé válnak, ha a felek eltérően rendelkeznek.

Az ingatlan tulajdonosok jogai és kötelezettségei
8. §
(1) Az ingatlan tulajdonosa köteles az ingatlanán keletkező, vagy birtokába települési szilárd
hulladékot külön jogszabályban és e rendeletben foglaltak szerint gyűjteni, majd a
Szolgáltatónak átadni.
(2) A tulajdonos az ingatlanán a gyűjtőedényzet kapacitásán felül települési szilárd
hulladékot nem halmozhat fel, nem semmisíthet meg, az ingatlanon keletkezett
hulladékot közterületre nem helyezheti ki.
(3) Az ingatlantulajdonos a veszélyes hulladékot köteles elkülönítetten, a környezet

(4)

(5)
(6)

(7)

(8)
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veszélyeztetését kizáró módon gyűjteni és a gyűjtőhelyre elvinni, vagy a begyűjtésre
feljogosított hulladékkezelőnek átadni
A tulajdonos köteles a Szolgáltatóval a közszolgáltatási szerződést megkötni, és az e
rendeletben meghatározott közszolgáltatást - a rendelet keretein belül – köteles és egyben
jogosult igénybe venni.
Az ingatlantulajdonos a települési szilárd hulladékot a hulladékszállításra vonatkozó
szabályok betartásával az Ajka városi átrakóállomásra maga is elszállíthatja.
A rendszeres hulladékgyűjtésbe bekapcsolt terület ingatlanain álló építmények
tulajdonosai nem vonhatják ki magukat a szemétszállítási díj fizetése alól az összegyűjtött
szemét mennyiségére, a szemét más irányú hasznosítására, illetőleg arra való
hivatkozással, hogy a szolgáltatást nem veszik igénybe.
A tulajdonosok alapvető kötelessége, hogy:
a) a települési hulladék keletkezését a lehető legalacsonyabb szinten tartsák;
b) a települési hulladékot az elszállításra való átvételig megfelelő módon gyűjtsék,
illetve tárolják;
c) az ingatlanukon keletkező települési hulladékot a Szolgáltatónak e rendeletben
meghatározott módon átadják;
d) a hulladék elszállításának, ártalmatlanításának szolgáltatási díját esedékességekor
hiánytalanul kiegyenlítsék.
A tulajdonosok kötelesek a települési szilárd hulladékot úgy kezelni, hogy az mások
életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse; a település természetes
és épített környezetét az elkerülhetetlen mértéken felül ne szennyezze, a növény- és
állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja.

A Szolgáltató jogai és kötelezettségei
9. §
(1) Az Önkormányzat által megbízott Szolgáltató jelen rendelet hatálybalépésétől kezdődően
- valamennyi ingatlantulajdonos tekintetében - köteles folyamatosan és biztonságosan,
heti egy alkalommal, előre meghatározott időpontban közüzemi szolgáltatást nyújtani.
(2) A szolgáltatás végzése során Szolgáltató köteles a közterületet a szennyeződéstől
megóvni, kihullott hulladékot összegyűjteni, a közút forgalmát a szükségesnél nagyobb
mértékben nem akadályozni.
(3) A Szolgáltató köteles a kukákat az ürítés, illetve az elszállítás során fokozott
gondossággal kezelni, a kiürítés során gondatlanságból vagy szándékosságból keletkezett
- Szolgáltató hibájából eredő - károkat megtéríteni.
(4) Szolgáltató köteles a (3) bekezdésben meghatározott okból megsérült gyűjtőedény
javítása időtartamára helyettesítő gyűjtőedényt biztosítani.
(5) A gyűjtőedényzettel történő települési szilárd hulladék szállításba be nem kapcsolt
területeken (pl. temető) és a közterületeken zárt konténerekben elhelyezett hulladékot
folyamatosan, szükség szerinti gyakorisággal – külön díj felszámítása nélkül - elszállítani.
(6) A Szolgáltató köteles a közszolgáltatással összefüggő tevékenységet a vonatkozó
jogszabályi előírásokban, valamint jelen rendeletben foglalt közegészségügyi,
környezetvédelmi, műszaki és egyéb előírásoknak megfelelően ellátni.
(7) A Szolgáltató köteles az ingatlantulajdonosokkal közszolgáltatási szerződést kötni.
(8) A helyi közszolgáltatás lényeges feltételeiben bekövetkezett változásokról a Szolgáltató a
tulajdonost - a változás bekövetkezte előtt legalább 7 nappal - írásban értesíteni köteles.
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(9) A közszolgáltatás keretében a lomtalanítás megszervezéséről és lebonyolításáról évente
egy alkalommal – külön díj felszámítása nélkül - a Szolgáltatónak kell gondoskodni.
(10) Szolgáltató köteles írásbeli jelzéssel vagy szabálysértési feljelentéssel élni az
Önkormányzat jegyzője felé, ha a kötelező közszolgáltatást valamely tulajdonos nem
veszi igénybe, illetve a Szolgáltató részéről a szolgáltatás megtagadására kerül sor.
(11) A Szolgáltató minden évben egy alkalommal az önkormányzat felkérésére köteles
beszámolni Képviselő-testület előtt közszolgáltatói tevékenységéről, melyhez csatolja az
előző gazdasági év költségelszámolását a tevékenység éves értékeléséhez.
(12) Szolgáltató díjváltoztatási szándék esetén köteles a következő évi díjjavaslathoz
részletes - a 64/2008/(III.28.) Korm. rendelet előírásainak megfelelő - költségelemzést
készíteni, és azt november 30. napjáig az Önkormányzat jegyzője részére megküldeni.
(13) Szolgáltató köteles eleget tenni adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettségnek.
(14) Szolgáltató e rendelet 16 §-ában szabályozott esetekben jogosult a szolgáltatást
megtagadni.
A gyűjtőedényzet
10. §
(1) A háztartási hulladék gyűjtése csak zártan, a Szolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített
- jelen rendelet szerinti - gyűjtőedényzetben történhet.
(2) A szervezett szolgáltatást igénybevevők számára a szabványos és rendszeresített
hulladékgyűjtő edények (kukák, illetve konténerek) használata kötelező.
(3) Szolgáltató köteles a konténereket pótolni, javítani, tisztántartani és minden ürítés után
fertőtleníteni.
(4) A háztartási hulladék gyűjtésére minden lakott ingatlan tulajdonosa legalább 1 db 60, 80,
vagy 120 l-es űrtartalmú szabvány gyűjtőedényt köteles vásárolni.
(5) A szolgáltatást igénybevevő a tárolóedényzet típus - és darabszámának változtatásával
kapcsolatos igényét a Szolgáltatónál jelenti be.
(6) A magántulajdonban álló tárolóedények megvásárlása, pótlása, javítása, tisztántartása,
fertőtlenítése a tulajdonosok kötelessége, de beszerzésében, illetve pótlásában megrendelésre - a Szolgáltató is közreműködhet.

Gazdálkodó szervezetek, üzletek, vállalkozások
11. §
(1) Gazdálkodó szervezetek, üzletek, nyílt árusítóhelyek kötelesek annyi hulladéktároló
edényzetet (kuka, konténer) elhelyezni vonzáskörzetükben, amennyi tevékenységük során
keletkező hulladék szervezett gyűjtéséhez szükséges.
(2) A gyűjtőedény típusát, darabszámát és helyét az igénybevevőnek a Szolgáltatóval
egyeztetnie kell.
(3) A vállalkozások, üzletek működésének megkezdésekor alapfeltétel – a Hgt. 21. §. (2)
bekezdésében foglaltak figyelembevételével - a szemétszállítási szerződés megkötése.
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A szolgáltatás ellátásának szabályai
12. §
(1) A tárolóedények, valamint környezetük tisztántartásáról, a kuka közterületre való ki- és
visszahelyezéséről az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni.
(2) A lomtalanítási akciók idején kívül semmiféle hulladék, lom, bútor, törmelék, stb. nem
helyezhető el a közterületen, még a szeméttároló edény mellé sem.
(3) A tárolóedény mellé hulladékot elhelyezni csak a közszolgáltatótól vásárolt és jelzéssel
ellátott zsákban lehet. A megjelölt zsák ára tartalmazza a települési hulladék
elszállításának, kezelésének és ártalmatlanításának költségét.
(1) Az ingatlantulajdonos a tárolóedényben az ingatlanon keletkező hulladékot tömörítés
nélkül úgy helyezheti el, hogy az a hulladékszállítás során a Szolgáltató alkalmazottainak
egészségét ne veszélyeztesse, a gépi ürítést ne akadályozza, az ürítő berendezést ne
károsítsa.
(2) A szemétgyűjtő edényeket ürítés előtt és után fedett állapotban kell tartani, ez a tulajdonos
és s Szolgáltató kötelezettsége egyaránt.
(3) Ha a tárolóedény olyan nedves anyagot tartalmaz, amely összetömörödött vagy befagyott,
vagy a benne lévő hulladék összepréselődött - és emiatt a tárolóedényt nem lehet az előírt
módon kiüríteni -, a tulajdonos köteles a visszamaradt hulladékot fellazítani és a
tárolóedényt használhatóvá tenni.
(4) A tárolóedények rendszeres tisztítását és fertőtlenítését szükség szerint, de legalább évente
4 alkalommal el kell végezni. A tisztítását és fertőtlenítés az ingatlantulajdonos feladata.
13. §
Hulladékgyűjtő edényzet tárolása és kihelyezése
(1) A tulajdonosnak a hulladékot a közszolgáltató elszállításáig úgy kell gyűjtenie, tárolni,
illetve kezelnie, hogy az mások testi épségét ne veszélyeztesse, jó közérzetét ne sértse, a
környezetet ne szennyezze.
(2) A gyűjtőedényzetet a tulajdonos az ingatlanán belül köteles tárolni.
(3) A kukákat csak a szállítási napot megelőző nap 18 órától szabad kihelyezni a közterületre.
(4) Az elszállítandó háztartási szemetet tartalmazó tárolóedényt az ingatlan bejárata
közelében, a közút szélén úgy kell elhelyezni, hogy az könnyen üríthető legyen, de a
gyalogos és közúti forgalmat ne akadályozza.
(5) A Szolgáltató köteles a kiürített gyűjtőedény fedelét visszazárni, és a közterületen úgy
elhelyezni, hogy az a közlekedést ne akadályozza.
(6) Ha az ingatlantulajdonos a gyűjtőtartály tárolási helyéről a tartály ürítésre való átadásának
helyére mozgatás céljából a Szolgáltatót kívánja megbízni, akkor a Szolgáltató az
ingatlantulajdonossal kötött
külön megállapodás alapján határozza meg a
többletszolgáltatásért fizetendő díj mértékét.
14. §
Háztartási szemét
(1) A háztartási hulladék gyűjtésére rendszeresített gyűjtőedényt az ingatlanhasználók csak a
háztartási szemét elhelyezésére vehetik igénybe.
(2) Háztartási szemétnek minősül:
a lakásokban és a lakásokhoz tartozó egyéb
helyiségekben a rendeltetésszerű használat során keletkezett hulladék, söpredék, salak,

(3)

(4)

(5)
(6)

(7)
(8)
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hamu, korom, törött vagy hibás edény, ablaküveg, papír, rongy, műanyag, flakon,
konzervdoboz, konyhai hulladék, továbbá kerti hulladék, ha annak két heti mennyisége
nem haladja meg a 2 db szabványedényben tárolt szemét mennyiségét.
Nem minősül háztartási szemétnek (hulladéknak): a veszélyes hulladék, az emberi ürülék,
állati hulla, trágya, jég, hó, sár, föld, építőanyag törmelék, bontási anyag, kő, szénpor,
vasdarabok, robbanóanyagok, mérgező-fertőző anyagok, egyéb terjedelmes tárgyak (pl.
bútor, göngyöleg stb.)
Tilos a gyűjtőedénybe tenni az előzőekben felsoroltakon túl, minden olyan hulladékot,
ami az edényzetet megrongálhatja, vagy a kiürítést nehezíti (pl. drótfonat, gépjármű
karosszéria, faágak, stb.)
A hulladékot a tulajdonosának úgy kell s gyűjtőedényben elhelyezni, hogy az az edény
mozgatásakor ne szóródjon.
A szeméttároló edénybe folyadékot, maró anyagot, tűz- és robbanásveszélyes parázsló
anyagot önteni, fertőző, mérgező, vagy veszélyes hulladékot, valamint állati tetemet
belehelyezni tilos.
A tároló edénybe bomló, szerves anyagokat helyezni csak akkor szabad, ha a szemét
elszállítását legalább hetente végzi a szolgáltató.
Közterületen tilos a szemétgyűjtő edénybe égő gyufaszál, cigaretta és egyéb gyulladást
előidéző anyagok bedobása.
15. §
Megrongálódott edényzet

(1) Éles, vagy csorbultszélű, illetőleg más módon megrongálódott, illetve fedetlen
hulladékgyűjtő edény használata tilos.
(2) Amennyiben a tárolóedények állapota nem teszi lehetővé a szemét elszállítását, a
Szolgáltató írásban köteles felhívni a tulajdonost, hogy az edényzet javításáról, cseréjéről
gondoskodjon. Ha a tulajdonos felhívásnak nem tesz eleget, a Szolgáltató szabálysértési
eljárást kezdeményez.
A szolgáltatás megtagadása
16. §
(1) A Szolgáltató megtagadhatja a hulladék elszállítását, ha :
a) az nem rendszeresített gyűjtőtartályban kerül átadásra;
b) a gyűjtőtartály az alkalmazott gépi ürítéses módszerrel nem üríthető;
c) a gyűjtőtartályban elhelyezett hulladék az ürítés, illetve a szállítás,
ártalmatlanítás során kárt okozhat vagy veszélyt jelenthet;
d) olyan hulladékot helyeztek el, amely a települési szilárd hulladékkal
együtt nem gyűjthető, nem szállítható és nem ártalmatlanítható (pl.
mérgező, robbanó, folyékony vagy veszélyes anyagot tartalmazó ).
(2) Ha a tulajdonos a szolgáltatás megtagadására okot adó körülményt a hulladékszállítás
újabb időpontjáig nem szünteti meg, a Szolgáltató a tulajdonos költségére és
felelősségére megszünteti, és az ezzel kapcsolatban felmerült költséget a soron
következő számlában, külön tételként érvényesíti.

9
Egyéb (nem háztartási hulladék) kezelése
17. §
(1) Az egyéb szilárd hulladék elszállításáról az köteles gondoskodni, akinél a hulladék
keletkezett. Ha a hulladék származása nem állapítható meg ez a kötelezettség az ingatlan
tulajdonosát terheli.
(2) Jogi és nem jogi személyek (vállalkozók, intézmények, stb.) a szolgáltatóval kötött
szerződésben kötelesek megállapodni - rendszeresített edényzet biztosítása mellett - a
náluk keletkező egyéb szilárd hulladék elszállításáról.

Lomtalanítás
18. §
(1)

(2)
(3)
(4)
(5)

(6)
(7)
(8)

A Szolgáltató évente egy alkalommal a tulajdonos előzetes kérése
alapján,
lomtalanítási időszakban, a hulladékgyűjtő edényzet ürítési napján gondoskodik a
lomtalanításról.
Az ingatlantulajdonosnak lomtalanítási igényét a kért időpont előtt legalább egy
héttel telefonon jelezni kell a Szolgáltató ügyfélszolgálata felé.
A lomtalanítási időszak minden évben március 1. és november 30. közötti időszak.
A Szolgáltató csak az előre bejelentett címekről szállítja el a lomot.
A Szolgáltató csak azon ingatlantulajdonosok számára biztosítja a lomtalanítás
megrendelésének lehetőségét, akiknek a lomtalanítás megrendelésének napján nincs lejárt
határidejű közszolgáltatási díj tartozásuk.
A lomtalanítás során a hulladékszállítás (nagyobb méretű berendezési tárgy, lom,
bútor, háztartási eszközök, játékok, tárolóeszközök, stb.) ingyenes.
Nem helyezhető ki ömlesztett anyag, építési törmelék, rothadó anyag, állati eredetű
hulladék, veszélyes hulladék.
A lomtalanításra kért időpontban a tulajdonos a lakóháza előtt a hulladékot úgy
helyezheti el, hogy az a jármű-, és gyalogos forgalmat ne zavarja, a begyűjtő gyűjtőjármű
által jól megközelíthető legyen, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, továbbá ne
járjon baleset, vagy károkozás veszélyének előidézésével.

A helyi közszolgáltatás díja
19. §
(1) Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati
Társulás Társulási Megállapodásában rögzített díjpolitikai elvek szerint a közszolgáltatási
díj három fő elemből áll:
a) egységes üzemeltetési és karbantartási költség – hulladékkezelési díjelem,
b) helyi gyűjtés-szállítás díjelem,
c) bérleti díj díjelem.
(2) A közös költségszámítási pont helye Ajka gyűjtőkörzetében az átrakó állomás hídmérlege.
Az átrakó állomásról a Királyszentistváni Hulladékkezelő Központba való szállítás már a
közösen vállalt költség része.
(3) Az Önkormányzat a települési szilárd hulladékbegyűjtés és elszállítás céljából

(4)

(5)
(6)
(7)
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rendszeresített gyűjtőedények ürítéséért fizetendő közszolgáltatási díjat (a továbbiakban:
közszolgáltatási díj) egyéves díjfizetési időszakra, kéttényezős díjként állapítja meg.
Az alapdíj a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes
szakmai szabályairól szóló 64/2008.(III.28.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés c)-e) pontja
szerinti költségek éves összegének az ingatlanra számított része.
Az ürítési díj az egységnyi díjtétel és az ürített hulladékmennyiség szorzata.
A fizetendő közszolgáltatási díj az alapdíj (rendelkezésre állási díj) és az ürítési díj
összege.
Az adott évre megállapított közszolgáltatási díjat e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

A közszolgáltatási díj mérséklése
20. §
(1) Az Önkormányzat annak a 70 év feletti egyedül élő személynek a fizetési kötelezettségét
kérelmére 30%-al mérsékeli, akinek havi rendszeres jövedelme a nyugdíjminimum 250
%-át nem haladja meg. Kérelem nyomtatvány a rendelet 5. melléklete.

A fizetési kötelezettség keletkezése
21. §
(1)

A tulajdonos a kötelező közszolgáltatás teljesítéséért a Szolgáltatónak
vagy az általa megbízott díjbeszedőnek közszolgáltatási díjat köteles fizetni.
(2)
A tulajdonos által fizetendő díj magában foglalja az évente egy
alkalommal szervezett lomtalanítás körébe tartozó hulladék elszállításának és
ártalmatlanításának díját is.
(3)
Tulajdonosváltás esetén az ingatlan új tulajdonosa a tulajdonosváltozást
követő hónap első napjától köteles a közszolgáltatás díját megfizetni.
(4)
Az újépítésű ingatlanok esetében a használatbavételi engedély jogerőre
emelkedését követő hónap első napjától kell a szolgáltatás díját megfizetni.

Számla kifogás rendezése
22. §
(1) A közszolgáltatás díjat tartalmazó számla adataival kapcsolatban a tulajdonos a
Szolgáltatónál vagy megbízottjánál kifogást emelhet. A kifogásnak a számla
kiegyenlítésére vonatkozó kötelezettségre nincs halasztó hatálya. Az írásban tett kifogásra
a Szolgáltató 15 napon belül írásban válaszolni köteles.
(2) Ha a túlszámlázásra vonatkozó kifogásnak a Szolgáltató helyt ad, úgy a többlet összeget
a következő esedékes kötelezettségbe beszámítja, vagy a közszolgáltatási jogviszony
megszűnése esetén visszatéríti.
(3) Nem tagadható meg a díj fizetése, ha a Szolgáltatót a közszolgáltatás teljesítésében
időjárás, vagy más elháríthatatlan ok akadályozza, feltéve, hogy a Szolgáltató az elmaradt
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közszolgáltatást az akadály elhárulását követő munkanapon pótolta.

Késedelmes és elmaradt fizetés
23. §
(1) A díj késedelmes megfizetése esetén az ingatlantulajdonos a számára első ízben
megküldött felszólításban meghatározott fizetési határidőtől a tejesítésig késedelmi
kamattal növelt díjat köteles megfizetni.
(2) A késedelmi kamat mértéke az (1) bekezdés szerinti fizetési határidő napján érvényes
jegybanki alapkamattal megegyező mértékű, annak naptári napokra számított 365-öd
része
(3) A hátralékos közszolgáltatási díj adók módjára behajtható köztartozás.

A használaton kívüli és
Az időlegesen használat ingatlanra vonatkozó közszolgáltatási díj
24. §
(1) Kérelmére mentesül a kötelező közszolgáltatási díj ürítési díjának megfizetése alól az az
ingatlantulajdonos, aki folyamatosan használaton kívüli ingatlan tulajdonosa, és az
ingatlant igazoltan sem ő, sem más nem használja, települési hulladéka nem keletkezik
és állandó lakóhelye más településen van.
(2) A folyamatosan használaton kívüli ingatlan esetében, a tulajdonos köteles évente március
1-ig a megelőző évre vonatkozó közüzemi igazolást (víz vagy elektromos áram) írásban
megküldeni a közszolgáltató részére. Amennyiben a közüzemi igazolások nem igazolják,
hogy az ingatlant nem használták úgy a teljes szünetelő időszak a mindenkori jegybanki
alapkamattal terhelten kerül kiszámlázásra.
(3) Mentesül az adott havi ürítési díj megfizetése alól az 5. § (3) bekezdés szerint
távollétének idejére az az ingatlantulajdonos, aki az ingatlanát állandó lakás céljára
használja, és az ingatlanától megszakítás nélkül legalább 60 napig távol van.
(4) Az időlegesen használt ingatlanokra vonatkozó bejelentés iratmintáját a rendelet 3
melléklete tartalmazza.
(5) A folyamatosan és időlegesen használaton kívüli ingatlanok használatát a Szolgáltató
ellenőrizheti.
25. §
(1) A Szolgáltató a tárgyévet követő évre vonatkozó díj megállapítására tett javaslatát köteles
minden év november 30-ig elkészíteni és a jegyző részére megküldeni.
(2) A javaslat csak akkor terjeszthető az önkormányzati képviselő-testület elé, ha Szolgáltató
javaslatához mellékeli a Hgt. 25.§-a szerinti egységnyi díjtételre vonatkozó részletes
költségelemzést, összhangban a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj
megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008.(III.28.) Korm. sz.
rendelet előírásaival.
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A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos rendelkezések betartásának ellenőrzése
26. §

(1) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelezettségek teljesítésének ellenőrzéséről az érdekelt szakhatóságok közreműködésével - a Jegyző gondoskodik. Az ellenőrzésre
jogosult szabálysértési feljelentést tehet és helyszíni bírságot is kiszabhat.
(2) Az illegális szemétlerakó-helyek megszüntetésére és az eredeti állapot helyreállítására a
Polgármester kötelezi azt a természetes személyt, akinél a szemét keletkezett.
(3) Ha a keletkezés helye nem állapítható meg, akkor a szállító kötelezhető a helyreállításra.

Személyes adatok kezelése
27. §
(1) A Körjegyzőség – a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályok betartásával – a
közszolgáltatás szerződéses alapon történő bevezetése érdekében, induló
adatszolgáltatással segíti a Szolgáltató tevékenységét.
(2) A szolgáltatást igénybevevő ingatlantulajdonosok személyes adatait Szolgáltató kizárólag
saját célra, csak a közszolgáltatás ellátásához kapcsolódóan használhatja, a személyes
adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvántartásáról szóló többször módosított
1992. évi LXIII. törvény előírásainak betartásával.
(3) Szolgáltató által nyilvántartott személyes adatok a következők: a szolgáltatást
igénybevevő ingatlantulajdonos neve, lakcíme, születési helye és ideje, anyja neve.
(4) Az adatkezelés kizárólag a közszolgáltatás időtartamára korlátozódhat, a közüzemi
szerződés megszűnése esetén a közszolgáltatást igénybevevő adatait a nyilvántartásból 10
napon belül törölni kell.
(5) A Szolgáltató a személyes adatok védelme érdekében gondoskodik a belső adatvédelmi
felelős megbízásáról, valamint az adatvédelmi szabályzat elkészítéséről.

Szabálysértési rendelkezések
28. §
Szabálysértést követ el, és 30.000.- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható, amennyiben más
súlyosabb büntető rendelkezés hatálya alá nem esik, az aki:
a) A közszolgáltatást nem veszi igénybe;
b) szabályos tárolóedényzettel nem rendelkezik;
c) gyüjtőedényzet megfelelő tisztántartásáról nem gondoskodik;
d) tárolóedényzetét közterületen tartja;
e) gyüjtőedényzetbe nem engedélyezett és veszélyes hulladékot helyez el;
f) használhatatlan edényzet pótlásáról (javításáról) nem gondoskodik ;
g) a Szolgáltató által jogszerűen megtagadott elszállítás esetén a megtagadás alapjául
szolgáló okot (okokat) a hulladék elszállításának újabb időpontjáig nem szünteti meg;
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h) Az ingatlanán a gyűjtőedényzet kapacitását meghaladó települési szilárd hulladékot
felhalmoz;
i) Települési szilárd hulladékot – lomtalanítás körén kívül – a közterületre kitesz, vagy
hátrahagy.
j) Tüzelőberendezésben, vagy a szabadban olyan hulladékot éget , amelynek égése során
a levegőbe egészségre ártalmas gázok kerülnek (pl. műanyag, gumi, stb).

Záró rendelkezések
29. §
(1) Ez a rendelet 2011. június 1. napján lép hatályba.
(2) A rendelet rendelkezéseit csak az
Észak-Balatoni Térség Regionális Települési
Szilárdhulladékezelési
Társulás
által létrehozott
Királyszentistváni Regionális
Hulladékkezelő Telep normál üzemének (próbaüzemet követő) indulása napjától kell
alkalmazni.
(3) A Képviselő-testület e rendeletet hatálybalépése előtt megküldi a szomszédos
önkormányzatoknak, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzatnak tájékoztatásul.
(4) Jelen rendelet kizárólag a KDT Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelőség véleményezése után - annak kihirdetésével - léphet hatályba.
(5) Jelen Önkormányzati rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Nemeshany
község önkormányzatának A települési szilárd és folyékony hulladék összegyűjtéséről,
elszállításáról és ártalmatlanításáról szóló 12/2005.(XII.30.); a 1/2007.(II.1.); a
12/2007.(XII.6.); a 12/2008.(XII.23.); a 14/2009.(XII.21.) és az 1/2010.(I.27.)
önkormányzati rendeletekkel módosított 6/2004.(VII.2.) önkormányzati rendelete.

Nemeshany , 2011. május 23.

Kiss József Attila
polgármester

Nagyné Soós Erzsébet
körjegyző

A rendelet kihirdetve: Nemeshany, 2011. május 25.
Nagyné Soós Erzsébet
körjegyző

14
1.sz. melléklet a 8/2011.( V.25.) önkormányzati rendelethez

A települési szilárd hulladék közszolgáltatásba bevont terület
Nemeshany községben

Nemeshany, Petőfi utca
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2. melléklet a 8/2011. (V.25.) önkormányzati rendelethez

A közszolgáltatás díja
A települési szilárd hulladék (háztartási hulladék)
gyűjtésére rendszeresített szabványos hulladéktároló edények
alap- és egyszeri ürítési díja
2011. évben

A települési hulladék kezelési közszolgáltatási díjat a következők szerint határozza meg:

A települési szilárd hulladék elszállításának nettó díja két tényezős díj meghatározásával
2011. május 1-től 2011. december 31-ig

1
a
b
c
2
edényméret
3
51-60 liter
70-80 liter
4
Alapdíj
223
223
5
Ürítési díj
175
233
6
Közszolgáltatási díj összesen
397
456
A megállapított hatósági ár az általános forgalmi adót nem tartalmazza.

d
110-120 liter
223
349
572

A települési szilárd hulladék elszállításának bruttó díja két tényezős díj meghatározásával
2011. május 1-től 2011. december 31-ig

1
2
3
4
5
6

a

Alapdíj
Ürítési díj
Közszolgáltatási díj összesen

b
edényméret
51-60 liter
278
218
497

c

d

70-80 liter
278
291
570

110-120 liter
278
437
715

A hatósági ár a szolgáltató által készített költségelemzés alapján kerül megállapításra, és a
megállapított díjat a Szolgáltató szedi be.
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3. melléklet a 8/2011. ( V.25.) önkormányzati rendelethez

Bejelentés az időlegesen használt ingatlanok ürítési díja alóli mentesség igényléshez
(Települési szilárd hulladékbegyűjtés)

Név:…………………………………………...Leánykori név:……………………….….….
Anyja neve:……………………….……..…………Születési hely:………………………
Születési év, hónap, nap……………………………Szem. ig. szám:……………………
Állandó lakóhely:…………………………..……………………………………….…........
Tartózkodási hely:……………….…………………………………………...………………

Az ingatlan a következő időponttól üres:
Bejelentem, hogy a közszolgáltatással érintett ingatlan átmenetileg
év
hó
naptól
év
hó
napig üresen áll, azt senki nem lakja, ezért a
közszolgáltatás átmeneti szüneteltetését kérem.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti nyilatkozat a valóságnak
megfelel és az 1978. évi IV. törvény (Btk) 274. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt
rendelkezés értelmében tudomásul veszem, hogy aki közreműködik abban, hogy jog vagy
kötelezettség létezésére, megváltoztatására vagy megszűnésére vonatkozó valótlan adatot,
tényt vagy nyilatkozatot foglal közokiratba, büntettet követ el és három évig terjedő
szabadságvesztéssel büntetendő.
A feltüntetett adatok valódiságának a központi személyi adat és lakcím-nyilvántartási
adatokon keresztül történő ellenőrzéséhez hozzájárulok.
….....................................(Település) , 201…(év)……………(hó)……..(nap)

………..………………………..
Kérelmező aláírása

17
4. melléklet a 8/2011. ( V.25.) önkormányzati rendelethez

Bejelentés az üresen álló ingatlanok
közszolgáltatási díja alóli mentesség igényléshez
(Települési szilárd hulladékbegyűjtés)
Név:…………………………………………...Leánykori név:……………………….….….
Anyja neve:……………………….……..…………Születési hely:………………………
Születési év, hónap, nap……………………………Szem. ig. szám:……………………
Állandó lakóhely:…………………………..……………………………………….…........
Tartózkodási hely:……………….…………………………………………...………………

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közszolgáltatással érintett, Káptalanfa
,…………………...……….utca………....hsz……….em……..ajtó című lakásban
nem
rendelkezem állandó lakóhellyel, a lakást sem én, sem más nem használja.
Kérem a közszolgáltatási díj alóli mentesítésem. Nyilatkozom, hogy amennyiben a lakásnak
lakója lesz, ezt Önök felé 15 napon belül bejelentem.
Vállalom, hogy évente március 1-ig a megelőző évre vonatkozó közüzemi igazolást (víz
vagy elektromos áram) írásban megküldöm az Önkormányzat részére.
Tudomásul veszem, hogy mennyiben a közüzemi igazolások nem igazolják, hogy az ingatlant
nem használták úgy a teljes szünetelő időszak a mindenkori jegybanki alapkamattal terhelten
kerül kiszámlázásra.

Az ingatlan a következő időponttól üres: ………….év ….…………… hó …….. nap.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti nyilatkozat a valóságnak
megfelel és az 1978. évi IV. törvény (Btk) 274. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt
rendelkezés értelmében tudomásul veszem, hogy aki közreműködik abban, hogy jog vagy
kötelezettség létezésére, megváltoztatására vagy megszűnésére vonatkozó valótlan adatot,
tényt vagy nyilatkozatot foglal közokiratba, büntettet követ el és három évig terjedő
szabadságvesztéssel büntetendő.
A feltüntetett adatok valódiságának a központi személyi adat és lakcím-nyilvántartási
adatokon keresztül történő ellenőrzéséhez hozzájárulok.
….....................................(Település) , 201…(év)……………(hó)……..(nap)

………..………………………..
Kérelmező aláírása
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5. melléklet a 8/2011. ( V.25.) önkormányzati rendelethez

Kérelem a települési szilárd hulladékbegyűjtés és elszállítás ürítési díja alóli
kedvezmény igényléshez
I. Kérelmező nyilatkozata
(kérelmező tölti ki)
Név:…………………………………………...Leánykori név:……………………….….….
Anyja neve:……………………….……..…………Születési hely:………………………
Születési év, hónap, nap……………………………Szem. ig. szám:……………………
Állandó lakóhely:…………………………..……………………………………….…........
Tartózkodási hely:……………….…………………………………………...………………
Rendszeres jövedelem:…………………..Ft Jöv. jogcíme:…………………….………..
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közszolgáltatással érintett,
,…………………...……….utca………....hsz……….em……..ajtó
című
lakásban
életvitelszerűen egyedül élek.
.Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti nyilatkozat a valóságnak
megfelel és az 1978. évi IV. törvény (Btk) 274. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt
rendelkezés értelmében tudomásul veszem, hogy aki közreműködik abban, hogy jog vagy
kötelezettség létezésére, megváltoztatására vagy megszűnésére vonatkozó valótlan adatot,
tényt vagy nyilatkozatot foglal közokiratba, büntettet követ el és három évig terjedő
szabadságvesztéssel büntetendő.
A feltüntetett adatok valódiságának a központi személyi adat és lakcím-nyilvántartási
adatokon keresztül történő ellenőrzéséhez hozzájárulok.
A kérelemnek helyt adó döntés esetén fellebbezési jogomról: lemondok / nem mondok le*.
….....................................(Település), 20…….év……………..….hónap..….nap
………..………………………..
kérelmező aláírása
I. tanú
Tanú neve
Állandó lakcíme:
Személyi
igazolvány
száma:
Tanú aláírása:

II. tanú
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-2II. Közszolgáltató nyilatkozata
(a közszolgáltató tölti ki, a kérelmező szerzi be)
Közszolgáltatást igénybe vevő neve:………………………………………………………..
Közszolgáltatással érintett lakcím:………………………………………………………….
Edényzet űrmértéke:………………l Kedvezmény mértéke:……..…………..bruttó Ft/hó
A kérelmezőnek a nyilvántartás szerint a mai napig a közszolgáltatónál díjtartozása
□ van
□ nincs.

Egyéb megjegyzés:………………………………………………………..…………………

Ajka, 20…..év…………………………hónap………nap
…………………………………
AVAR-Ajka Kft.

