Papasalamon Község Önkormányzat Képviselő-testülete
6/2011.(IV.29.)önkormányzati rendelete
a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos
közszolgáltatásról

Pápasalamon Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatról szóló
1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében, a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi
XLIII. törvény (Hgt.) 23. §-ban, továbbá a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény
1. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatról szóló 1990. évi
LXV. törvény 8.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:

Általános rendelkezések

1.§ (1) A rendelet területi hatálya Pápasalamon település közigazgatási területére telj ed ki.
(2) A rendelet személyi hatálya az (1) bekezdésében meghatározott területen lévő valamennyi
ingatlan tulajdonosára és használójára (a továbbiakban: igénybevevő ) kiterjed, függetlenül
attól, hogy a tulajdonos jogi vagy természetes személy, ill. jogi személyiséggel nem
rendelkező gazdasági társaság.
(3) A rendelet tárgyi hatálya a település közigazgatási terül etén keletkező vagy elhelyezett, a
települési szilárd hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló
213/2001. (XI. 14.) Karm. rendelet 3. § a) pontja szerinti települési szilárd hulladékra, c)
pontja szerinti inert hulladékra, d) pontja szerinti biológiailag lebomló hulladékra
(továbbiakban együtt: települési szilárd hulladék) terjed ki.

A közszolgáltatás

megszervezése, ellátásának rendje

2.§ (1) Pápasalamon Község Önkormányzata a rendelet hatálya alá tartozó települési szilárd
hulladékok kezelését helyi közszolgáltatás útján biztosítja.
(2) A kötelező helyi közszolgáltatás ellátását az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési
Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás közbeszerzési eljárásában kiválasztott
Észak-Balatoni Hulladékkezelési Konzorcium tagja az Avar Ajka Városgazdálkodási Kft.
(székhely: 8400 Ajka, Szent István u. lia.) (a továbbiakban: közszolgáltató) jogosult végezni.
(3) A hulladékszállítási közszolgáltatás igénybevétele heti 1 alkalommal kötelező.
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3.§ (1)A közszolgáltató és az igénybevevő külön közszolgáltatási szerződést köt.
(2) A helyi közszolgáltatással ellátott területen lévő ingatlan tulajdonosa a települési szilárd
hulladék összegyűjtését, elszállítását és ártalommentes elhelyezését biztosító köz szolgáltatást
köteles igénybe venni, annak végrehajtásában a jelen rendeletben meghatározottak szerint
eljámi, valamint a képviselő testület által meghatározott szolgáltatási díjat a szolgáltatónak
megfizetni.
(3) A közszolgáltató az igénybevevővel
szemben a szállítást időszakosan lakott
lakóingatlanokra
vonatkozóan
szüneteltetheti.
A szüneteltetést
az igénybevevő
a
közszolgáltatónál
kérelmezi.
(4) Az ingatlan újbóli használatba vételét az igénybevevő köteles 15 napon belül bejelenteni a
közszolgáltatónak.
4. § (1) Az Önkormányzat a települési szilárd hulladék gyűjtésére és ideiglenes tárolására a
igénybevevő számára választása szerint egy darab 60 1, vagy 80 l,vagy 120 1 űrtartalmú
szabvány gyűjtőedényt biztosít.
(2) A gyűjtőedények használatba adásáról a felek megállapodást kötnek.

5. § (l) A szolgáltatást igénybevevők

a települési szilárd hulladék gyűjtésére, illetve
elszállítására a Szolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített 60, 80, 120 liter űrtartalmú
gyűjtőedényt ajánlott igénybe venni.
6.§ (1) A háztartási szilárd hulladék gyűjtése, tárolása kizárólag olyan módon történhet, hogy
az ne idézzen elő szennyezést sem épületen belül, sem azon kívül, sem pedig közterületen.
(2) A háztartási szilárd hulladék gyűjtése, tárolása során olyan gondossággal kell eljárni, hogy
hulladék se a szállító járműbe való ürítéskor, se a szállítás folyamán ne szóródhasson szét, ne
porozhasson , és kömyezetszennyezést ne idézhessen elő.
(3) A háztartási
szilárd
hulladékmennyiség
és a
gyűjtőedényben történhet.

hulladék gyűjtése, ideiglenes
gyűjtés gyakorisága
alapján

tárolása csak
meghatározható

a keletkező
szabványos

A közszolgáltatást ellátó szerv kötelezettségei

7.§ CI) A közszolgáltató köteles a település közigazgatási terül etén az igénybevevő által
kihelyezett, a közszolgáltató
szállítóeszközéhez rendszeresített edényekben lévő települési
szilárd hulladékot az előre közölt járatnapon begyűjteni, elszállítani.
(2) A szemétszállítás elfogadott rendjének változása esetén a közszolgáltató az érdekelteket a
változást megelőzően 8 nappal köteles értesíteni.
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(3) A közszolgáltató köteles a begyűjtött hulladékok további kezeléséről, ártalmatlanításáról,
illetve hasznosításáról gondoskodni a szakmai és környezetvédelmi jogszabályoknak
megfelelően.
(4) Az edény ürítése során keletkezett szennyeződés feltakarításáért a Szolgáltató a felelős.

Az igénybevevő jogai és kötelezettségei

8.§ (1) Az igénybevevő köteles a közszolgáltatást igénybe venni, a közszolgáltatási
jogviszony létrehozásában és fenntartásában a közszolgáltatóval együttműködni, és az
önkormányzat által meghatározott mindenkori közszolgáltatási díjat a közszolgáltatónak
megfizetni.
(2) A gazdálkodó szervezet a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 20. § (4)
bekezdésében, valamint 21. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembe vételéveI köteles a
közszolgáltatás igénybe vételére.
(3) A települési szilárd hulladékot az igénybevevő köteles olyan körülmények között gyűjteni,
amely megakadályozza a szóródást, illetve a rovarok és rágcsálók elszaporodását.
(4) Az igénybevevő köteles az ürítésre szánt, hulladék begyűjtésére szolgáló edényt a
járatnapon a közterületen a járat útvonala mellett - a közút forgalmát nem akadályozó módon
- úgy elhelyezni, hogy azt a közszolgáltató a begyűjtő járattal kiüríthesse.
(5) Az igénybevevő köteles a gyűjtőedény rendeltetésszerű használata során biztosítani, hogy
a hulladék a szállítójármű szerkezete által kiüríthető tömörségű legyen, továbbá az edénybe
veszélyes anyag, illetve az edényt károsító vagy emberi egészségre káros hulladék ne
kerülhessen.
9. §.(1)Az igénybevevő a gyűjtőedényben az ingatlanon szokásosan keletkező hulladékot úgy
helyezheti el, hogy annak fedele zárható legyen, valamint az a hulladékszállítás során a
hulladék begyűjtő közszolgáltató alkalmazottainak egészségét ne veszélyeztesse, a gépi ürítést
ne akadályozza, az ürítő berendezést ne károsítsa.
(2) A gyűjtőedényeket szükség szerint, de legalább évente két alkalommal ki kell tisztítani és
fertőtleníteni. A rendszeres tisztítás és fertőtlenítés az igénybevevő feladata.
(3) Az elhasználódott
gondoskodnia.

gyűjtőedény

pótlásáról

a

mindenkori

igénybevevőnek

kell
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Szelektív hulladékgyűjtés

10. § (1) A közszolgáltató az igénybevevő részére a település közterületén lévő szelektív
hulladékgyűjtő sziget igénybevételét térítésmentesen biztosítja. (Pápasalamon 536. hrsz.)
(2) A szelektív hulladékgyűjtő szigeten elkülönítve helyezhetők el a műanyag, papír, üveg és
fém - elsősorban csomagolási - hulladékok az egyes edényeken elhelyezett feliratnak
megfelelően.
(3) A közszolgáltató a szelektív hulladékgyűjtő szigeten lévő edényeket járatterve szerint, az
edények telítettségének megfelelő gyakorisággal üríti.
(4) A szelektív hulladékgyűjtő szigeteken vállalkozási tevékenységből származó hulladékot
elhelyezni tilos.

Közszolgáltatási

díj

11.§. (1) A kötelező közszolgáltatásért közszolgáltatási díjat fizetni.
(2) A közszolgáltatási díjat az önkormányzat legalább egy éves időszakra állapítja meg.
(3) A hulladékkezelési közszolgáltatás

egységnyi díjait a rendelet 1. melléklete tartalmazza,

12. §. (1) A közszolgáltatási díj: alapdíj és gyűjtőedény űnnértékétől függő literdíjból áll.
(2) Az alapdíj, amelyet a közszolgáltatás igénybevételére kötelezett az igénybevevő önálló
ingatlanonként, a szolgáltatás igénybevételének mértékétől függetlenül köteles havonta
megfizetni.
(3) Az alapdíjat minden lakóingatlan tulajdonosának meg kell fizetnie,
lakóingatlanokra alkalmazott menetesség csak a literdíjra vonatkozik.

a lakatlan

(4) A közszolgáltatási díjat a közszolgáltató által az igénybevevő részére a 13 §-ban
meghatározott számlázási időszakonként kiállított számla alapján 15 napon belül kell
megfizetni.
13. § (1) A közszolgáltató a közszolgáltatás
számlázza az igénybevevők részére.

díját havi számlázási időszakonként

utólag

(2) Az igénybevevő személyében bekövetkezett változást a régi és az új igénybevevő a
változás bekövetkezését követő 15 napon belül köteles bejelenteni. A fogyasztói változás
bejelentésének elmulasztása esetén a közszolgáltatás díjainak megfizetése a régi fogyasztót
terheli.

5
(3) Amennyiben a közszolgáltatásba bekapcsolt ingatlannak több tulajdonosa van, akkor a
tulajdonosoknak kell közölni, hogy közülük kinek a nevére és címére kerüljön kiállításra a
szolgáltatási számla. Ha a tulajdonosok a közszolgáltatóval ezt nem közlik, akkor a
közszolgáltató vagy a legnagyobb tulajdoni hányaddal rendelkező tulajdonos, vagy az azonos
tulajdoni hányaddal rendelkező tulajdonosok közül az ingatlan-nyilvántartásban első helyen
bejegyzett tulajdonos nevére és címére állítja ki a szolgáltatási számlát.
14. §. (1) A hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulaj donost terhelő
díjhátralék és az azzal összefüggésben megállapított késedelmi kamat, valamint a behajtás
egyéb költségei adók módjára behajtható köztartozásnak minősülnek.
(2) A díj hátralék keletkezését követően a közszolgáltató felhívja az ingatlantulajdonos
figye1mét a díj fizetési kötelezettségének elmulasztására és felszólítja annak teljesítésére.
(3) A felszólítás eredménytelensége esetén a közszolgáltató - a felszólítás megtörténtének
igazolása mellett - a díjhátralék adók módjára történő behajtását a települési önkormányzat
jegyzőjénél kezdeményezi. .
(4) A települési önkormányzat jegyzője - a kezdeményezés kézhezvételétől számított nyolc
napon belül - a külön jogszabályban meghatározottak szerint intézkedik a díjhátralék,
késedelmi kamat és a felmerült költségek behajtása érdekében. Abehajtott díjhátralékot,
késedelmi kamatot, valamint a közszolgáltatónak az ezzel kapcsolatban felmerült és behajtott
költségeit a települési önkormányzatjegyzője nyolc napon belül átutalja a közszolgáltatónak.
(5) Ha a közszolgáltatást igénybe vevő díjhátralékos nem tulajdonosa az ingatlannak és a vele
szemben lefolytatott behajtás eredménytelen, a díjhátralékot, késedelmi kamatot és a felmerült
költségeket az ingatlan tulajdonosától, illetve vagyonkezelőjétől kell behajtani. Közös
tulajdonban álló ingatlan esetében a tulajdonosok felelőssége egyetemleges.
(6) A behajthatatlan díjhátralék esetében ennek tényéről és okáról a települési önkormányzat
jegyzője - a behajtás eredménytelenségét követő nyolc napon belül - tájékoztatást ad a
közszolgáltatónak.

A lomtalanítás alá tartózó alkalmi háztartási szilárd hulladékra vonatkozó külön
rendelkezések

15.§ (1)Az alkalmilag képződött vagy felhalmozódott települési szilád hulladék, amely a
rendszeresített gyűjtőedényzetben mérete vagy mennyisége miatt nem helyezhető el (lom),
elszállításáról, ártalmatlanításáról a Szolgáltató gondoskodik.
(2)A lomtalanítást háztartásonként évente egy alkalommal végzi a Szolgáltató, az általa
meghirdetett lomtalanítási időszak alatt (március 1.- november 30.) - előzetes tulajdonosi
kérelem alapján - térítésmentesen.
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(3)Lomtalanítást
a Szolgáltató
abban az esetben végzi el, ha az
megrendelés napján nincs lejárt határidejű tartozása a Szolgáltató felé.
(4) A lomtalanításkor
a5m3-t.

ki helyezhető

hulladék

mennyisége

ingatlanonként

igénybevevőnek

a

nem haladhat ja meg

(5) A hulladékot úgy kell elhelyezni a közterületen, hogy az a jármű és gyalogos forgalm at ne
akadályozza,
a zöldterületeket
és növényzetet
ne károsítsa, illetve ne járjon baleset vagy
károkozás veszélyének előidézésével.

Adatvédelem, adatkezelés

16. § (1) A Szolgáltató a közszolgáltatással

összefüggő személyes adat kezelésére a Hgt. 23. §
g) pontja alapján csak a közszolgáltatási
jogviszony fennállása alatt, azt követően pedig a
közszolgáltatási
jogviszonyból
eredő jogok érvényesítése
vagy kötelezettségek
teljesítése
érdekében jogosult.
(2)A közszolgáltatással
összefüggő
mértékben és ideig kezelhető.

személyes

adat csak acél

megvalósulásához

szükséges

(3)A Szolgáltató megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel
köteles gondoskodni az
adatok biztonságáról.
Az adatokat védeni köteles, különösen a jogosulatlan
hozzáférés,
megváltoztatás,
nyilvánosságra hozás vagy törlés, illetőleg sérülés vagy megsemmisülés
ellen.
(4)A Szolgáltató a közszolgáltatással
összefüggő személyes adatokat az ingatlantulajdonos
azonosítására,
jogszabályban
előírt ellenőrzések
végrehajtásával
kapcsolatos
feladatok
ellátására, számlázásra, postázásra, közüzemi díj hátralékok behajtására használhatja fel.
(5)A Szolgáltató nem jogosult
nyilvánosságra hozatalára.

az általa kezelt közszolgáltatással

Sza bálysértési

összefüggő

személyes

adat

rendelkezések

17. § (1) Szabálysértést követ el, és 30.000.- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható az, aki:
aj aki a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatást
nem veszi igénybe,
b) hulladékot, szemetet elhagy, felhalmoz, a gyűjtés, begyűjtés, lerakás szabályaitói
eltérő módon,
e) a szemétgyűjtő edénybe mérgező, robbanó, folyékony vagy a szolgáltatást végző dolgozó
testi épségét, egészségét vagy a gépjárművet veszélyeztető anyagot, állati tetemet helyez el,
d) a szemétgyűjtő edény és környékének tisztán tartásáról (takarításáról, fertőt1enítéséről) nem
gondoskodik
e) a kihelyezett gyűjtő edényből guberál,
(2) A szabálysértési

eljárás lefolytatására

a jegyző jogosult.

7
Záró rendelkezések

18. §. (1) A rendelet 2011. május 1. napján lép hatályba.
(2) Hatályát veszti:
1. a képviselő-testület települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás
megszervezéséről és kötelező igénybevételéről szóló 13/2001.(XI.20.) rendelet.
2. a képviselő-testület települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás
megszervezéséről és kötelező igénybevételéről szóló 13/2001.(XI.20.) rendelet módosításáról
szóló 20/2004.(XII.21.) rendelet.

Pápasalamon, 2011. április 28.

10,-~~~
Horváth Ferenc
polgármester
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l.melléklet 6/20 11.(IV.29.) önkormányzati rendelethez

A lakosság részére biztosított hulladékkezelési közszolgáltatás díja 2011. május 1-től:

Edényméret
alapdíj (Ft/edény)
literdíj (Ft/edény)

B
601
278,218,-

C
801

D
1201

278,291,-

278,437,-

közszolgáltatási díj
(Ft/edény)

497,-

570,-

715,-

A
1
2
3
4

A táblázatban feltüntetett díjak az Áfa-t tartalmazzák.

