Hollád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
7/2005. (IV.25.) sz. rendelete
a települési hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről és a közszolgáltatás díjának
megállapításáról
(egységes szerkezetben a 4/2010./II.24./sz., a 17/2009./XI.18./sz. rendelettel, a
12/2009./IX.14./sz. rendelettel, 21/2008./XI.25./sz. rendelettel, 15/2008./XI.4./sz.
rendelettel, a 12/2007./XII.13./sz., a 17/2005./XI.28./sz., rendelettel, és a
12/2010./XII.1./sz. rendelettel)
A Képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1)
bekezdésében, valamint a környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. tv. 46. § (1) bekezdés c)
pontjában és a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tv. (a továbbiakban: Hgt.) 23.
§-ában kapott felhatalmazás alapján a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről és a
közszolgáltatás díjáról a következő rendeletet alkotja:
I.
Általános rendelkezések
1. §
(1) E rendelet célja, hogy a környezet védelme érdekében meghatározza Hollád község
közigazgatási területére kiterjedően azokat a feladatokat, amelyek a Hgt. és a végrehajtása
tárgyában kiadott jogszabályok rendelkezéseiből adódóan a helyi önkormányzatra hárulnak.
(2) E rendelet hatálya kiterjed Hollád község közigazgatási területén lévő valamennyi
ingatlan tulajdonosára, használójára (a továbbiakban: ingatlantulajdonos), a község területén
állandó vagy ideiglenes jelleggel tartózkodó, illetve tevékenységet folytató
magánszemélyekre, jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezetekre. Nem terjed ki a rendelet hatálya a veszélyes hulladékokra és az azzal
összefüggő tevékenységekre. A közterületek használatát, tisztántartását és az állattartás
szabályait külön önkormányzati rendelet (Települési Rendtartás) tartalmazza.
(3) E rendelet alkalmazásában
1. Települési hulladék:
A háztartásokból származó szilárd, vagy folyékony hulladék, illetőleg a háztartási
hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű, azzal együtt kezelhető más hulladék
a) Települési szilárd hulladék
 az emberek mindennapi élete során a lakásokban, valamint a nem lakás céljára
szolgáló helyiségekben és területein,
 intézményekben, közforgalmi és zöldterületen,
 gazdasági vállalkozások nem technológiai tevékenységéből keletkező veszélyesnek
nem minősülő, a háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű, azzal együtt
keletkező hulladék.
b) Települési folyékony hulladék (továbbiakban: szennyvíz)

 az emberi tartózkodásra alkalmas épületek szennyvíztároló létesítményeinek és egyéb
helyi közműpótló berendezéseinek ürítéséből,
 a nem közüzemi csatorna- és árokrendszerekből,
 a gazdasági, de nem termelési, technológiai eredetű tevékenységből származó olyan
szennyvíz, amely szennyvízelvezető hálózaton, illetve szennyvíztisztító telepen
keresztül nem kerül elvezetésre.
c) Egyéb települési hulladék
 gazdasági vállalkozások technológiai tevékenysége során keletkező, veszélyes
hulladéknak nem minősülő hulladék.
2. Lim-lom: a lakásban, emberi tartózkodásra szolgáló más helyiségekben felhalmozott szilárd
hulladék, nagyobb méretű berendezési tárgy, bútor, ágybetét, háztartási berendezés és készülék,
rendeltetésszerű használatra már nem alkalmas egyéb lom.
3. Hulladékkezelő: aki a hulladékot gazdasági tevékenysége körében a hulladék birtokosától
átveszi, kezeli.
4. Feljogosított
hulladékkezelő.

hulladékkezelő:

környezetvédelmi

hatósági

engedéllyel

rendelkező

5. Közszolgáltató: hulladékkezelésre feljogosított azon gazdálkodó szervezet, amellyel a
közszolgáltatás ellátására az önkormányzat hulladékkezelési közszolgáltatási szerződést kötött.
6. A közszolgáltatás tárgya: az 1.§.(3) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott települési
hulladék.
7. Gyűjtőedény: a települési szilárd hulladék gyűjtésére kifejlesztett, a közszolgáltató
járművéhez rendszeresített, e rendelet 3. § (12) bekezdésében feltüntetett űrtartalmú
szabványos gyűjtőtartály.
II.
A hulladékkezelési közszolgáltatás
2. §
(1)Hollád község önkormányzata kötelezően ellátandó közszolgáltatásként az
ingatlantulajdonosoknál és gazdálkodó szervezeteknél keletkező települési szilárd és folyékony
hulladék rendszeres gyűjtésére, szállítására és ártalmatlanítására (elhelyezésére)
hulladékkezelési közszolgáltatást szervez és tart fenn.
A hulladék ártalmatlanítására igénybe vehető lerakó: Ordacsehi lerakó.4
(2) Az ingatlantulajdonos és gazdálkodó szervezet az ingatlanán, illetve tevékenysége során
keletkezett, az 1. § (3) bekezdés 1. a) és b) pontjában meghatározott települési hulladék
elhelyezéséről a hulladékkezelési közszolgáltatás kötelező igénybevételével köteles
gondoskodni.
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(3) Mentesül a közszolgáltatás kötelező igénybe vételétől az a gazdálkodó szervezet, amely a
környezetvédelmi felügyelőség által engedélyezett - a települési hulladék ártalmatlanítására
alkalmas - berendezéssel, létesítménnyel rendelkezik, ha a tevékenysége során képződött
települési hulladék ártalmatlanításáról ezekben a berendezésekben, létesítményekben
gondoskodik. A jogerős engedély megszerzéséig a közszolgáltatás igénybe vétele kötelező.
(4) Nem mentesül a közszolgáltatás kötelező igénybe vételétől a gazdálkodó szervezet, ha a
települési hulladékkezelés környezeti szempontból a (3) bekezdésben írtaknál lényegesen
kedvezőbb megoldással történik. Az erről szóló igazolást a környezetvédelmi felügyelőségtől a
közszolgáltató szerzi be. A közszolgáltatás igénybe vétele az igazolás közlésétől válik
kötelezővé.
(5) A (3) bekezdés szerinti mentességet élvező gazdálkodó a közszolgáltató felé köteles
igazolni, hogy a mentesség jogszabályi feltételei fennállnak, és köteles jelezni, ha a hulladék
kezelésében változás következett be.
(6) A települési szilárd hulladék rendszeres elszállítására vonatkozó közszolgáltatási szerződés
a) ingatlantulajdonosok esetében a közszolgáltatás igénybe vételével jön létre, valamint
akkor is, ha a közszolgáltató a közszolgáltatás ellátását felajánlja, rendelkezésre állását
igazolja,
b) gazdálkodó szervezetek esetében az egyedi közszolgáltatási szerződés aláírásával jön
létre a tevékenységük tényleges gyakorlásának idejére, vagy ha az előzetesen nem
határozható meg, legalább két hónaptól kezdődő folyamatos időtartamra.
Azon kereskedelmi egységek, melyek élelmiszer feldolgozásával foglalkoznak, a
keletkező hulladékot hetente kötelesek elszállíttatni.
A közszolgáltatási szerződés egyes tartalmi elemeit az 1. számú melléklet rögzíti.
(7) A szennyvíz ideiglenes tárolására szolgáló létesítmény kiürítéséről és a szennyvíz
elszállításáról, mind az ingatlantulajdonos, mind a gazdálkodó szervezet megrendeléssel, vagy
egyedi közszolgáltatási szerződés megkötésével köteles gondoskodni.
III.
A közszolgáltatás résztvevőinek jogai és kötelezettségei
3.§
(1) Hollád község közigazgatási területén
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a.) a 2.§. (1) bekezdésének megfelelő települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatást a
ZÖLDFOK Rt. (Siófok, Bajcsy Zs. U. 220.), mint a rendelet szerinti közszolgáltató végzi az
önkormányzattal kötött megállapodás alapján, míg a folyékony hulladékkezelési
közszolgáltatást a KO-SZESZ Kft. (Marcali, Táncsics u.20.) mint a rendelet szerinti
közszolgáltató a Marcali Önkormányzattal a Holládi Önkormányzat által kötött megállapodás
alapján.
___________________________________________________________________________
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b.) A közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adat kezelésére a Hgt. 23.§.
g./ pontja alapján és a jelen önkormányzati rendeletben foglalt mértékben és terjedelemben
jogosult.
c.) A közszolgáltató a Hgt. 23.§. g./ pontjában meghatározott közszolgáltatással összefüggő
személyes adatok kezelésére jogosult. A közszolgáltatással összefüggő személyes adat csak a
cél megvalósulásához szükséges mértékben kezelhető.
d.) A közszolgáltató 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.
e.) A közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat az
ingatlantulajdonos (illetve az ingatlan nyilvántartásban szereplő jogosult) azonosítására, a
közüzemi szerződés teljesítésével, jogszabályban előírt ellenőrzések végrehajtásával
kapcsolatos feladatok ellátására, számlázásra, postázásra, közüzemi díj hátralékok behajtására
használhatja fel.
f.) A közszolgáltató nem jogosult az általa kezelt közszolgáltatással összefüggő személyes
adat nyilvánosságra hozatalára.
(2) A települési szilárd hulladék rendszeres elszállításáról a közszolgáltató az
ingatlantulajdonosoktól és gazdálkodó szervezetektől heti gyakorisággal, a közszolgáltatási
szerződésben meghatározott, és a helyben szokásos módon meghirdetett napokon, az e rendelet
3. § (12) bekezdés szerinti gyűjtőedényben köteles gondoskodni.
(3) A települési szilárd hulladékot csak az előző bekezdésben írt gyűjtőedényben, kizárólag a
szállítás napján 08 óráig lehet az ingatlan bejárata előtti közterületre kihelyezni oly módon,
hogy az a közszolgáltató járművére könnyen felhelyezhető legyen.
(4) A közszolgáltató erre vonatkozó igény esetén, külön térítés ellenében köteles a
rendszeresített gyűjtőedény megvásárlását vagy bérletét a közszolgáltatás igénybe vételére
kötelezett részére biztosítani.
(5) A gyűjtőedény űrtartalmát meghaladó többlet települési szilárd hulladék elszállítására a
közszolgáltatás igénybe vételére kötelezett ingatlantulajdonos a szolgáltató által rendszeresített
műanyag zsák felhasználásával is jogosult.
(6) Az ingatlantulajdonos és gazdálkodó szervezet télen - szükség esetén - az ingatlan bejárata
előtti közterület és az úttest között legalább 1 méter széles átjárót köteles létesíteni, azt a hótól
megtisztítani, síkosságmentesíteni, annak érdekében, hogy a gyűjtőedény ürítése, illetve a
műanyag zsák elszállítása akadálytalanul, balesetmentesen történhessen.
(7) A gyűjtés idejére a közterületre történő kihelyezés, a gyűjtést követően a gyűjtőedény saját
ingatlanra történő visszahelyezése az ingatlantulajdonos, illetve a gazdálkodó szervezet
kötelezettsége.

(8) Közterületen bármilyen méretű gyűjtőedény elhelyezése - a szállítás napját kivéve -, vagy
tárolása kizárólag a közterület használatára vonatkozó önkormányzati rendelet előírásai szerint
történhet.
(9) Ahol az útviszonyok vagy egyéb akadály nem teszi lehetővé, hogy a közszolgáltató
gépjárműve az ingatlan bejárata elé álljon, ott a települési szilárd hulladék átvétele az
önkormányzat által kijelölt legközelebbi, arra alkalmas helyen történik.
(10) Az ingatlantulajdonos és a gazdálkodó szervezet köteles a gyűjtőedény folyamatos
tisztántartásáról, szükség szerinti fertőtlenítéséről, elhasználódás esetén pótlásáról gondoskodni.
(11) A gyűjtőedényben tilos veszélyes hulladékot, illetve anyagot elhelyezni (pld: maró lúg,
forró hamu, zsiradék, gyúlékony vagy robbanó anyag, stb.), amely veszélyezteti a
közszolgáltató munkavállalóinak egészségét, testi épségét, megrongálhatja a közszolgáltató
járművét, beszennyezheti a közterületet, vagy egyéb balesetet, kárt okozhat.
(12) A gyűjtőedényben elhelyezhető települési szilárd hulladék maximális tömege:
60 literes edényzet esetében
15 kg
110 és 120 literes edényzet esetében 25 kg
240 literes edényzet esetében
50 kg
1100 literes edényzet esetében
250 kg
lehet.
(13) A közszolgáltató a gyűjtőedény kiürítését a tőle elvárható gondossággal köteles végezni. A
közszolgáltató kártérítési kötelezettségére és a szerződésszegés jogkövetkezményeire a Ptk.
vonatkozó rendelkezései az irányadók.
(14) A közszolgáltató a munkavégzés során köteles biztosítani, hogy munkavállalói a
gyűjtőedényt a kiürítés után az átvétel helyére visszahelyezzék, és az ürítéskor kihullott
települési szilárd hulladékot összetakarítsák.
(15) Tilos a települési szilárd hulladékot elhagyni, felhalmozni, a gyűjtés, szállítás és lerakás
szabályaitól eltérő módon kezelni.
A folyékony hulladék közszolgáltatással kapcsolatban az ingatlan tulajdonosok jogai és
kötelezettségei
4.§.
(1) Az ingatlanon keletkező folyékony hulladék gyűjtésére szolgáló közműpótló
berendezés kialakítását a tulajdonos az ingatlanon belül és az építési hatóság által
engedélyezett, külön jogszabályokban meghatározott módon, vízzáró közműpótló
berendezésben köteles gyűjteni, oly módon, hogy az ne idézzen elő talaj-, vagy
talajvízszennyezést.

(2) A szennyvízközcsatorna hálózatba be nem kapcsolat ingatlan tulajdonosa a települési
folyékony hulladék elszállítására és ártalommentes elhelyezésére – a Hgt. 12-13.§.-ai,
illetve a 20-21.§.-ai, és a 23.§.b.) pontja alapján – e rendeletben meghatározott a
közszolgáltatás ellátására feljogosított hulladékkezelő szolgáltatását köteles igénybe
venni.
(3) A tulajdonos a ténylegesen elszállított szennyvíz mennyisége után a szennyvízszállító eszköz mérőberendezése alapján köteles a rendelet szerinti díjat megfizetni.
5. §
(1) A települési szilárd hulladék elszállítási napjának esetleges változásáról az önkormányzat a közszolgáltató előzetes értesítése alapján - az ingatlantulajdonosokat és gazdálkodó
szervezeteket a helyben szokásos módon tájékoztatja.
(2) A közszolgáltató a kötelező közszolgáltatás keretében megtagadhatja a települési szilárd
hulladék elszállítását, ha
a) nem az 1. § (9) bekezdésében meghatározott gyűjtőedényben vagy a 3. § (5)
bekezdés szerinti műanyag zsákban került kihelyezésre,
b) érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy olyan anyagot tartalmaz, amely a
települési hulladékkal együtt nem gyűjthető, szállítható vagy ártalmatlanítható (3. §
(11) bekezdés),
c) a gyűjtőedény közterületen oly módon került elhelyezésre, hogy azt a
közszolgáltató munkavállalói nem tudják járművel megközelíteni,
d) az ingatlantulajdonos a közszolgáltatás szüneteltetését kérte,
e) a gazdálkodó szervezet nem kötött egyedi közszolgáltatási szerződést.
(3) A nem a 3. § (2) szerinti mennyiségben vagy módon kihelyezett települési hulladékot megrendelés alapján - a megrendelés elfogadásától számított 3 napon belül köteles a
közszolgáltató elszállítani. E határidő, amennyiben munkaszüneti nap is közbe esik, további
egy nappal meghosszabbodik.
(4) Az önkormányzat a háztartásokban keletkező lim-lom elszállíttatásáról - a közszolgáltatóval
kötött megállapodás alapján - évente egy alkalommal az ingatlantulajdonosok számára
térítésmentesen gondoskodik, melyről az érintetteket a helyben szokásos módon tájékoztatja.
IV.
A közszolgáltatás díja
6. §
(l) A települési szilárd hulladék rendszeres elszállításáért a 2. § (2) és (4) bekezdésében
megjelölt, a közszolgáltatás igénybe vételére kötelezett ingatlantulajdonos, vagy gazdálkodó
szervezet az e rendelet 2. számú mellékletében meghatározott összegű rendszeres
közszolgáltatási díjat köteles a közszolgáltatónak megfizetni.

(2) A hulladékkezelési közszolgáltatás díját az önkormányzat a 242/2000. (XII. 23.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: R.) alapján határozza meg. Az egységnyi díjtétel az elszállításra átvett
hulladék tömeg szerint meghatározott díja.
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(3) Az e rendelet l. § (3) bekezdés l. b) pontjában írt szennyvíz gyűjtésének, szállításának,
ártalmatlanításának a folyékony hulladék egységnyi térfogata alapján számított közszolgáltatási
díját az igénybe vevő lakosság közvetlenül a szolgáltatást végző részére fizeti meg.
(4) Az előző (1)-(3) bekezdések szerint meghatározott közszolgáltatási díj a közszolgáltató által
készített díjkalkuláción alapul, és az egyben a közszolgáltató által az adott közszolgáltatásra
alkalmazható díj legmagasabb mértéke. A díjkalkulációnál az R 6. § (4) bekezdésben írt
díjcsökkentő tényezőket is figyelembe kell venni.
(5) A közszolgáltatás igénybe vételére kötelezett nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj
megfizetését arra tekintettel, hogy a közszolgáltatást nem veszi igénybe, feltéve, hogy a
közszolgáltató számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére
vonatkozó rendelkezésre állást igazolja.
(6) Mentesül az ingatlantulajdonos a háztartásban keletkezett települési szilárd hulladék
közszolgáltatási díjának megfizetése alól. Az így felmerülő költségeket az önkormányzat a
közszolgáltató részére megtéríti. Az elszámolás során az elszállításra átvett hulladék tömegét
csökkenteni kell a gazdálkodó szervezetektől átvett hulladék tömegével.
(7) Nem kell a gazdálkodó szervezetnek közszolgáltatási díjat fizetni, ha a 2. § (3) bekezdés
alapján mentesül a közszolgáltatás igénybe vételének kötelezettsége alól, a mentesség idejére,
illetve a hivatkozott bekezdésben meghatározott feltételek fennállásáig.
(8) Mentesül a gazdálkodó szervezet az 5. § (2) bekezdés szerinti díj megfizetése alól,
amennyiben gazdálkodó tevékenységét szünetelteti (2. § (6) bekezdés b) pont) feltéve, hogy az
arra vonatkozó bejelentést a közszolgáltatónak írásban a megelőző hónap 20. napjáig megtette,
az azt követő hónap l. napjától, egyéb esetben a bejelentést követő második hónap 1. napjától.
A szüneteltetés időtartama alatt a kihelyezett települési szilárd hulladék elszállítására a
közszolgáltató nem köteles.
(9) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatási díjat a gazdálkodó szervezettől
a 2. § (6) bekezdés b) pontja szerinti szerződésben meghatározott időpontban, az
önkormányzattól havonta utólag jogosult a közszolgáltató - számla ellenében - beszedni. A
fizetésre kötelezett a számla kézhezvételét követő 8 napon belül köteles azt kiegyenlíteni. A
késedelmes teljesítésre a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók.
7. §.
A települési szilárd hulladék kezelésének közszolgáltatási díját az önkormányzat Képviselőtestülete legalább egy évi díjfizetési időszakra - jelen rendelet 2. és 3. számú melléklete szerint határozza meg, és a helyben szokásos módon teszi közzé. A díjfizetési időszak kezdete a díj
megállapítását követő év január 1-e.
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Beiktatta a 17/2005./XI.28./sz. rendelet 2.§.-a. Hatályos 2005. XI.28.-tól

V.
A hulladékkezelési helyi közszolgáltatás alá nem tartozó
egyéb települési szilárd hulladékkal kapcsolatos tevékenység
ellátásának rendjére vonatkozó előírások
8. §
(1) A hulladékkezelési közszolgáltatást az ingatlanon folytatott ipari, kereskedelmi, szolgáltató,
egyéb gazdasági, valamint a közintézmények működése során technológiai tevékenységből
keletkezett hulladékra nem terjed ki. Ezen hulladékfajták esetében az érintett személynek vagy
szervezetnek a Hgt. 13. § (1) bekezdésében megjelölt, a hulladék termelőjére és birtokosára
vonatkozó szabályok szerint kell eljárnia.
(2) A hulladék termelője, birtokosa a tevékenysége gyakorlása során keletkező, vagy más
módon a birtokába kerülő hulladékot köteles gyűjteni, továbbá ártalmatlanításáról vagy
hasznosításáról gondoskodni.
(3) Az ártalmatlanításra vagy hasznosításra vonatkozó kötelezettségét a hulladék termelője,
birtokosa



a jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelelő ártalmatlanító vagy
hasznosító eljárás, berendezés, létesítmény alkalmazásával saját maga teljesíti, vagy
az erre feljogosított és engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek történő átadással, a
kezelés költségeinek megfizetésével teljesíti.

(4) Az (1) bekezdésben megjelölt hulladékot az önkormányzat által kijelölt, továbbá egyéb,
környezetvédelmi hatósági engedéllyel rendelkező ártalmatlanító helyre vagy hasznosító helyre
a hulladék termelője, birtokosa külön engedély nélkül maga is elszállíthatja.
(5) Az (1) bekezdésben meghatározott hulladék közszolgáltatáson kívüli elszállításához a
hulladékszállítási tevékenységre feljogosított - az 1. § (3) bekezdés 6. pont szerinti gazdálkodó szervezetet is igénybe lehet venni.
(6) A feljogosított hulladékkezelő igénybe vétele mellett történő szállítás esetén a gazdálkodó
szervezet, saját szállítás esetén pedig a hulladék termelője, birtokosa, illetőleg az
ingatlantulajdonos az átvett, illetve átadott hulladék mennyiségét és összetételét - a külön
jogszabályokban meghatározott módon és tartalommal - köteles fajtánként nyilvántartani, és
erről a hatóságoknak bejelentést tenni.
(7) A (6) bekezdésben előírt kötelezettség - a külön jogszabályokban meghatározottak szerint mind a kijelölt ártalmatlanító hely üzemeltetőjét, mind pedig az egyéb ártalmatlanító hely
tulajdonosát (üzemeltetőjét, használóját) egyformán terheli.
(8) Ha a hulladék termelője, birtokosa a hulladékot saját maga a kijelölt ártalmatlanító helyre
szállítja, a hulladék átadásával egyidejűleg, számla ellenében ártalmatlanítási díjat köteles
fizetni a lerakóhely üzemeltetője részére.

9. §
(1) Ha az ingatlantulajdonos vagy gazdálkodó szervezet a közszolgáltatás alá nem tartozó
hulladék elszállításával a közszolgáltatót bízza meg, a megrendelés, a szolgáltatás és a díjfizetés
feltételeiben történő megállapodásuk alapján a közszolgáltató a megjelölt időpontra vagy
időtartamra a megjelölt mennyiségű és összetételű hulladéknak megfelelő gyűjtőedényt a
rendelkezésre bocsátja, a hulladék elszállítását elvégzi, és gondoskodik a kijelölt ártalmatlanító
helyen történő elhelyezésről.
(2) Az ingatlantulajdonos vagy gazdálkodó szervezet 24 órán belül köteles a biológiailag
lebomló, erőteljes bűzös szagot árasztó hulladék keletkezése, illetőleg a gyűjtőedény telítődése
esetén az elszállíttatásról gondoskodni.
10. §
(1) A közszolgáltatás alá nem tartozó hulladék szállítása esetében a hulladék termelője,
birtokosa, illetőleg az általa szállításra igénybe vett gazdálkodó szervezet köteles a közterület
tisztántartására vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint eljárni.
(2) Az e fejezetben szabályozott egyéb települési szilárd hulladék elszállítása esetében a
szállítás időpontjára, a gyűjtőedény közterületen történő elhelyezésére és kihelyezésére, a
gyűjtőedényben elhelyezhető anyagokra a 3. § (3), (6)-(7) és (11) bekezdései értelemszerűen
vonatkoznak.
VI.
A települési szilárd hulladék egyes összetevőinek gyűjtése
11. §
(1) A települési szilárd hulladék egyes összetevőinek közszolgáltatás keretében történő
szelektív (anyagmennyiség szerinti) összegyűjtését, a gyűjtés rendszerességét, az igénybe
vehető gyűjtőedény típusát a közszolgáltatási szerződés tartalmazza, egyben - a település
rendezési tervével összhangban - meghatározza a szelektív gyűjtésre igénybe vehető
gyűjtőpontok helyét. Az ingatlantulajdonosok tájékoztatásáról az önkormányzat a helyben
szokásos módon gondoskodik.
(2) A szelektív gyűjtésben résztvevő ingatlantulajdonos az (1) bekezdésben meghatározott
szelektív gyűjtésre létesített gyűjtőpont igénybe vételéért külön díjat nem fizet.

VII.
Vegyes és záró rendelkezések
12. §
„A települési hulladék kezelésével kapcsolatos előírások megszegése"

Aki e rendelet 2. § (6) bekezdés b) pontjában, a 3. § (3), (6)-(7) és ( 11) bekezdésében, továbbá
8. § (2) bekezdésében meghatározott, a települési hulladék kezelésével és a közszolgáltatás
igénybe vételével kapcsolatos kötelezettségeit megszegi,
harmincezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.
13. §
(1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
(2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a18/2003./XII.15./sz.
rendelettel, a 12/2004./IV.29./sz. rendelettel, a 21/2004./XII.13./sz. rendelettel módosított
12/2002/.XII.11./sz. rendelet.
(3)A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik az SZMSZ-ben meghatározott módon.
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14.§.

Jogharmonizációs záradék
E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK
irányelvnek való megfeleltetést szolgálja.
Mózes Marianna sk.
polgármester
Az egységes szerkezetbe foglalt rendelet hiteles!
Török Csilla
körjegyző
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Beiktatta a 9/2009./VII.6./sz. rendelet 4/D.§.-a. Hatályos 2009.09.14-től

Török Csilla sk.
körjegyző

1. számú melléklet

A települési szilárd hulladék
rendszeres elszállítására vonatkozó
közszolgáltatási szerződés egyes tartalmi elemei

1) A szerződésben meg kell jelölni






a szerződő feleket az adószám és a számlavezető pénzintézet feltüntetésével,
a közszolgáltatás igénybe vételének kezdő napját, időtartamát,
a teljesítés helyét pontos cím szerint,
a közszolgáltató által biztosított gyűjtőedény űrtartalmát és darabszámát,
az ürítés gyakoriságát, az ürítési napokat.

2) A szerződésben rendelkezni kell továbbá







a gyűjtőedény(ek) használatának módjáról,
a közszolgáltatás díjáról és megfizetéséről,
a közszolgáltatás mértékét meghaladó esetleges többletszolgáltatásokról és azok
díjáról,
a szerződés felmondásának feltételeiről,
az irányadó jogszabályok meghatározásáról,
polgári peres eljárás esetén a kizárólagos illetékességgel eljáró bíróságról.
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2.sz.melléklet
Hollád Község Önkormányzata Képviselő-testületének
a települési hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről és a közszolgáltatás díjának
megállapításáról
7/2005./IV.25./sz. rendeletéhez
(egységes szerkezetben a 17/2009./XI.18./sz. rendelettel, 12/2009./IX.14./sz. rendelettel,
21/2008./XI.25./sz. rendelettel, 15/2008./XI.4./sz. rendelettel, a 12/2007./XII.13./sz., a
17/2005./XI.28./sz., rendelettel)
I. A települési szilárd hulladék közszolgáltatási díja
1.) A háztartási és háztartási jellegű szilárd hulladék rendszeres gyűjtésének-szállításának rendje:
a.) a gyűjtés-szállítás éves időtartama
- állandó ingatlanok esetében egész évben
- üdülő ingatlanok esetében: egész évben

b.)a gyűjtés-szállítás gyakorisága és a járatnapok : heti egy alkalommal: január 1-től december
31-ig
csütörtöki
napokon,
az
éves
járatnapok száma:
- állandó ingatlanok esetében: 52 járatnap/év
- üdülő ingatlanok esetében. 52 járatnap/év
2.) A szolgáltatás díjában szerepel heti 1 alkalommal a lakosság által kihelyezett hulladék elszállítása és
ártalmatlanítása mennyiségi korlátozás nélkül, továbbá évi 1 alkalommal lim-lom akció lebonyolítása.
3.)6A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás 2011.évi díja:
a.)Önkormányzat által fizetendő éves díj 2.122.000.- Ft + ÁFA

b.) Az önkormányzat képviselő-testülete a települési hulladékkezelési közszolgáltatás 2011.évi díjának
megfizetése alól a község területén az ingatlantulajdonosokat – ide nem értve a gazdálkodó
szervezeteket - mentesíti, A képviselő-testület a díj mértékét - hivatkozva a 2000.évi XLIII.tv. 23.§ f.)
.-ában foglaltakra - 100 %-os mértékben átvállalja, ezáltal a közszolgáltatás ingyenességét biztosítja és
negyedéves bontásban a közszolgáltató részére megfizeti.
A gazdálkodó szervezetekre a rendelet 2.§.-ában foglaltak az irányadóak a díjfizetésre vonatkozóan,
kötelesek a szolgáltatóval egyedi közszolgáltatási szerződést megkötni.
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Beiktatta a 17/2009./XI.18././sz. rendelet 1.§.-a. Hatályos 2010.01.01-től
Módosította a 12/2010./XII.1./sz. rendelet 1.§.-a Hatályos 2011.01.01-től

4.) Kereskedelmi és szolgáltató egységekkel, valamint
hulladékkezelésére a közszolgáltató külön megállapodást köt.

egyéb

gazdálkodó

szervezetekkel

II. Zöldhulladék szállítás
a.) Gyűjtés, szállítás díja:

29.300.- Ft/forduló + ÁFA

b.) Kezelés díja:

9.700.- Ft/tonna

+ ÁFA

III. 7
Ürítési díjak 2011.évre vonatkozóan
a.) 60 literes edényzet esetében:
b.) 110-120 literes edényzet esetében:
c.) 240 literes edényzet esetében:
d.) 1100 literes edényzet esetében:

127.- Ft/ürítés + ÁFA
253.- Ft/ürítés + ÁFA
506.- Ft/ürítés + ÁFA
2.530.- Ft/ürítés + ÁFA

Az ürítési díjak község területén lévő ingatlantulajdonosok – ide nem értve a gazdálkodó szervezeteket –
nem alkalmazhatóak.

___________________________________________________________________________
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Módosította a 12/2010./XII.1./sz. rendelet 2.§.-a. Hatályos 2011.01.01.-től

3.számú melléklet

A folyékony kommunális hulladék közszolgáltatási díja
A folyékony kommunális hulladék ürítésének, elszállításának és ártalmatlanításának
közszolgálati díja
2004. január 1-től

Mennyiség
1 m3
2 m3
3 m3
4 m3
5 m3
6 m3
7 m3
8 m3
9 m3
10 m3

100 %-os díj
7880 Ft + ÁFA
8500 Ft + ÁFA
9120 Ft + ÁFA
9740 Ft + ÁFA
10360 Ft + ÁFA
10980 Ft + ÁFA
11600 Ft + ÁFA
12220 Ft + ÁFA
12840 Ft + ÁFA
13460 Ft + ÁFA

50 %-os szállítási
díjkedvezménnyel*
4250 Ft + ÁFA
4870 Ft + ÁFA
5490 Ft + ÁFA
6110 Ft + ÁFA
6730 Ft + ÁFA
7350 Ft + ÁFA

* Megjegyzés
Amennyiben nem teljes gépkocsi fordulónyi mennyiséget kell elszállítani egy adott helyről, de
a településen, vagy szomszédos településeken (egy útvonalon belül) hasonló mennyiségű
megrendelés van és ezek összevonhatók, a szállítási díj megosztódik.

