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BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
8352 BAZSI, FŐ U. 91. T/F: 87/352-201. 

 
 
Szám: 120-66/2011.  
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 22-én 
17.00 órakor kezdődött nyilvános üléséről. 
 
Az ülés helye:  Bazsi Község Önkormányzata Irodája 
       8352 Bazsi Fő u. 91. 
 
Jelen vannak:  Szentes László polgármester 
       Csikós Csaba alpolgármester 
       Fekete Gézáné képviselő 
       Tobak Ferenc képviselő 
        
Németh Rita képviselő távolmaradása okát előre jelezte. 
 
Tanácskozási joggal részt vesz: Vincze József Ágostonné dr. körjegyző 
                           
Jegyzőkönyvvezető:  Konyicsák Józsefné ügykezelő 
 
Szentes László polgármester köszöntötte az ülésen megjelenteket.  
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel a megválasztott 4 képviselő közül 
3 fő és a polgármester jelen van. 
Az ülést megnyitotta.  
 
Javasolta megtárgyalni a meghívóban szereplő napirendi pontokat. 
 
A képviselő-testület a javaslatot 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – elfogadta a következők szerint: 
 
Napirend 
 

1. Javaslat a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról 
szóló önkormányzati rendelet megalkotására 

    Előterjesztő:  Szentes László polgármester 
 

2. Vegyes, döntést igénylő ügyek 
 
NAPIREND TÁRGYALÁSA 
1. Napirend: 
Tárgy: Javaslat a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos 
közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet megalkotására 
Előterjesztő: Szentes László polgármester 
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(Előterjesztés és a rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Szentes László polgármester ismertette az előterjesztést. Ezt követően ismertette 
a közszolgáltatást biztosító Remondis Kft. 2012. december 22-én kelt levelét, mely 
szerint alternatív lehetőséget biztosít a 80 l-es edény használatának rendeleti 
szabályozását illetően, valamint a hozzá tartozó díjtételt, amely a rendszer részleges 
üzemeltetésének indulásáig érvényes (együtt az előterjesztésben közölt 120 l-es 
díjával, melynek alapdíj és literdíj megbontását is közli). 
Elmondta, bármilyen nehéz döntést hozni az ügyben a kötelező közszolgáltatás 
ellátása érdekében szükséges megalkotni a rendeletet. 
 
Vincze József Ágostonné dr. körjegyző jelezte, a kötelező közszolgáltatásról 
mindenképpen kell rendeletet alkotni. A 64/2008. (III. 28.) 2 § (1) bekezdés szerint a 
díjat legalább 1 évre kell megállapítani. Véleménye szerint a szolgáltató által 
megküldött díjjavaslat nem tartalmaz díjkalkulációt, így nem felel meg a fenti 
jogszabály előírásainak. 
 
Tobak Ferenc képviselő felvetette, hogy a szolgáltató által küldött rendelet 
tervezet rész a díjjal kapcsolatban nem jelent igazán megoldást az ügyben. Az, hogy 
a rendszer teljes körű üzembe helyezéséig átmenetileg a lakosság bizonyos köre 
változatlanul a 120 l-es edényben gyűjtheti a legfeljebb 80 l szemétmennyiséget, és 
csak ezután kell díjat fizetnie, több problémát is felvethet. Ki és hogyan fogja 
igazolni, hogy az adott háztartás egyedül vagy ketten élők háztartása. Vajon a 
lakásban állandó bejelentkezőket kell-e ennél figyelembe venni, vagy a tartózkodási 
hellyel rendelkezők is figyelembe vételre kerülnek. Az a gyermek, akinek állandó 
lakcíme ugyan az adott lakásban van, de tanulmányait más településen folytatja, 
kollégiumban vagy albérletben lakik, s csak hétvégén tér haza, hogyan veendő 
figyelembe a háztartás szempontjából. Továbbá lehetnek olyan egyedül vagy ketten 
élők egy háztartásban, akik esetleg szociálisan nem is rászorultak ilyen támogatásra, 
ilyen lehetőség igénybevételére. 
 
Csikós Csaba alpolgármester felvetette, hogy megfelelőbb megoldásoknak 
látszana e helyett valamennyi lakos részére biztosítani legalább 1 év vonatkozásában, 
hogy a háztartásban keletkezett szemetet 80 l vagy 120 l-es gyűjtőedényzetben 
gyűjthesse, annak megfelelően, mennyi hulladék képződik nála. A szolgáltató ugyanis 
80 l és 120 l-es gyűjtőedényzet vonatkozásában tette meg javaslatát, amely 
egyébként nem egyértelmű. E javaslat bevezető részében a rendszer részleges 
üzemeltetésének indulásáig érvényes díjakra tesz javaslatot, ugyanakkor a javasolt 
rendelet szövegben a „rendszer teljes körű üzembe helyezéséig” kifejezést használja. 
Fontos lenne tudni, hogy vajon ha nem csak 120 l-es edényzet, hanem 80 l-es is 
igénybe vehető a hulladékgyűjtésre a településen, és ez a szolgáltató által jelzett 
kitétellel történik, akkor az önkormányzatnak keletkezik-e a szolgáltató felé 
valamilyen kompenzációs kötelezettsége. Amennyiben a díj fizetése a lakosságnak 
lesz 2012. évtől kötelezettsége, az önkormányzat akár a kommunális adó mértékét 
szándékozik-e majd csökkenteni, illetve a 80 l-es gyűjtőedényzetek beszerzésére 
vonatkozó igények összegyűjtésében, beszerzésében tud-e a lakosságnak segítséget 
nyújtani. 
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Fekete Gézáné képviselő egyetértett azzal, hogy nem lenne szerencsés a 
háztartásban egy vagy ketten élők részére kedvezményes lehetőséget nyújtani, mert 
az nem biztos, hogy a szociális rászorultságot tükrözné. Amennyiben arról születik 
döntés, hogy a lakosság viseli 2012-től a díjakat, úgy a kisebb edényzet 
beszerzésében célszerű lenne támogatást biztosítani részükre. Számára kérdéses a 
jövő évi önkormányzati költségvetés bizonytalanságára tekintettel, hogy amennyiben 
a lakosság a jövő évben a 80 l-es és 120 l-es szemétmennyiség díját nettó 273 
Ft/ürítés és nettó 330 Ft/ürítés összegben határozza meg a képviselő-testület, úgy 
lesz-e módja a szolgáltató által kilátásba helyezett részleges és teljes körű 
működéssel együtt járó költségek kompenzációjára. 
 
Szentes László polgármester elmondta, sajnos az önkormányzat anyagi 
lehetőségei nem teszik lehetővé, hogy a díjat a lakosság helyett teljes egészében 
viselje. Ez már évek óta egyre nagyobb teherként jelentkezik. A szolgáltató által 
legutóbb küldött és általa az előzőekben ismertetett kéttényezős díjjavaslat 
bevezetését indítványozná elfogadni azzal, hogy legalább 1 évre ez legyen a lakosság 
által fizetett díj. Ez természetesen azzal jár, hogy a szolgáltató az önkormányzatra 
fogja hárítani a részleges és a teljes üzemeltetés lakossági díjakkal le nem fedett 
többlet költségeit. Természetesen ez 2012. év elején még nem fog megjelenni 
kiadásként az önkormányzatnál, csak később. Erre tekintettel a jelenlegi ülésen az 
önkormányzat jövő évi bevételeinek csökkentésére kihatással lévő döntéseket nem 
tart célszerűnek meghozni. A szolgáltató által küldött javaslat szerint az vehetné csak 
igénybe a 80 l hulladék mennyiség elszállítását hetente, aki erre irányuló kérelmét az 
önkormányzatnál a formanyomtatványon bejelenti és az önkormányzat e 
jogosultságát a szolgáltató felé igazolja. Egyetért azzal, hogy a jogosultságnak 
megalapozottnak kell lenni, és az is lehetséges, hogy az egy háztartásban egy vagy 
ketten élők nem minden esetben esnek egybe a szociálisan leginkább rászorultakkal. 
Fentiekre tekintettel valóban reálisabbnak látszik az a megoldás, hogy a településen 
80 l és 120 l-es szabvány edényzetben lehessen gyűjteni a szilárd hulladékot, annak 
megfelelően, hogy az adott háztartásban mennyi hulladék kerül az edényzetben a 
szelektív hulladékgyűjtés és természetesen a komposztálás mellett. 
 
Tobak Ferenc képviselő véleménye szerint is megfelelőbb lenne ez a megoldás 
azzal, hogy az előzőekben jelzett kéttényezős díjak kerülnének legalább 1 évre 
megállapításra. Meg kellene nézni, van-e lehetőség az önkormányzatnak az érintett 
lakosság általi kisebb edényzet beszerzésében közreműködni. 
  
Fekete Gézáné képviselő szerint is az a megoldás lenne a megfelelőbb, ha a 
lakosság háztartásában keletkezett hulladékmennyiségnek megfelelően 80 l-es vagy 
120 l-es edényzetban gyűjthetné a szemetet, és ennek megfelelően fizetné a díjat. 
Az önkormányzat jövő évi ismeretlen anyagi helyzetére tekintettel egy kicsit aggódik, 
ha arra gondol, hogy az önkormányzatnak ezen felül a részleges és teljes 
működésből eredő esetleges többletköltségekkel is kell számolni. A lakosságnak 
azonban biztos segítséget jelentene, ha a kisebb edényzet beszerzésében az 
önkormányzat közre tudna működni. 
 
Szentes László polgármester az elhangzottakat összefoglalva javasolta a rendelet 
megalkotását azzal, hogy 80 l-es és 120 l-es szabványos gyűjtőedényzet legyen 
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rendszerszeresítve a településen, és a közszolgáltatási díj – melyet a lakosság fizet 
2012-évtől – 80 l-es díjtétele: nettó 273 Ft/ürítés (164 Ft/ürítés alapdíj, 109 Ft/ürítés 
literdíj); a 120 l-es díjtétele: nettó 330 Ft/ürítés (164 Ft/ürítés alapdíj, 166 Ft/ürítés 
literdíj).  
Javasolta a rendelet megalkotását. 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a 
következő rendeletet alkotta: 
 
   Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
   13/2011. (XII. 23.) önkormányzati rendelete 
   a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos  
                              közszolgáltatásról 
  
   (A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
2.Napirend:  

Tárgy: Vegyes, döntést igénylő ügyek 
 

- Hulladékgyűjtő edényzet beszerzése 
Előterjesztő: Szentes László polgármester 
 

Szentes László polgármester elmondta, az már az előző napirendnél is felmerült, 
hogy az önkormányzat a kisebb hulladékgyűjtő edényzet beszerzésében működjön 
közre. Meglátása szerint az önkormányzat 2011. évi költségvetése lehetőséget 
biztosít arra, hogy 300.000 Ft összeget biztosítson a 120 l-esnél kisebb szilárd 
hulladék gyűjtőedényzet beszerzésére, még ebben az évben. Javasolta, hogy a 
képviselő-testület hozzon erre nézve döntést, mely határozat végrehajtására kérje fel 
a polgármestert. 
 
A képviselő-testület a javaslatot 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül - elfogadta és a következő határozatot hozta: 
  
   Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
   167/2011. (XII. 22.) határozata 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 300.000 Ft 
összeget biztosít a 120 l-esnél kisebb szilárd hulladék 
gyűjtőedényzet beszerzésére, melynek anyagi fedezetét a 2011. 
évi költségvetésében biztosítja. 
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a határozat 
végrehajtása érdekében a szükséges intézkedések megtételére.  
  
Felelős: Szentes László polgármester 
Határidő: 2011. december 31. 
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- Ramassetter Vince Általános Iskola Intézményi Társulás  
              társulási megállapodásának módosítása 

      Előterjesztő: Szentes László polgármester 
 
/Megkeresés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 
Szentes László polgármester ismertette a Ramassetter Vince Általános Iskola 
Intézményi Társulás társulási megállapodásának módosítását. Kérte a kérdéseket, 
hozzászólásokat. 
Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a határozati 
javaslat elfogadását.  
 
A képviselő-testület a társulási megállapodás módosítását 4 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
168/2011. (XII. 22.) határozata 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Ramassetter 
Vince Általános Iskola Intézményi Társulás társulási 
megállapodásának módosítását a mellékletben foglaltak szerint 
elfogadja.  
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a fentiekre 
vonatkozó okiratot aláírni szíveskedjék.  
 
Felelős: Szentes László polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Szentes László polgármester Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet 
kívánt, majd az ülést 21.05 órakor bezárta. 

 
 
 

K.m.f. 
 

 
 
Szentes László      Vincze József Ágostonné dr.  
polgármester                    körjegyző 
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Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
13/2011. (XII. 23.) önkormányzati rendelete 

a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos  
közszolgáltatásról 

 
 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi 
XLIII. törvény 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján,  
a  helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva, 
 a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 24. § (2) bekezdésében biztosított 
véleményezési jogkörében eljáró   Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 
Vízügyi Felügyelőség véleményének figyelembe vételével  a következőket rendeli el: 
 
 
1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a 
közszolgáltató megnevezése 
 
 
1. § (1) Bazsi Község Önkormányzata a település közigazgatási területén 
 
a) a települési szilárd hulladék begyűjtését;  
b) elszállítását; 
c.) környezetkárosítást kizáró módon történő ártalmatlanítását; 
d) a szelektíven gyűjtött hulladék begyűjtésével kapcsolatos tevékenységet, a szelektív 
hulladék előkezelését, hasznosításra történő átadását  az Észak-Balatoni 
Hulladékgazdálkodási Kft. (8200 Veszprém, Házgyári út 1.) által szervezett közszolgáltatás 
útján  a Remondis Tapolca Környezetvédelmi Szolgáltató Kft. Tapolca, Halápi u. 33. (a 
továbbiakban: közszolgáltató) bevonásával biztosítja. 
  
        (2) A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás nem terjed ki a 
veszélyes hulladékokra és a folyékony hulladékokra. 
 
 
2. A közszolgáltatás igénybevétele 
 
 
2. § (1) A kötelező közszolgáltatás igénybevétele – az (5) bekezdésben foglaltak kivételével - 
egész évben kötelező. 
 
       (2)A község közigazgatási területén lévő valamennyi ingatlan tulajdonosa, tulajdonosi 
közössége, használója, kezelője, önkormányzati tulajdonú lakás- és helyiség bérlője (a 
továbbiakban együtt: tulajdonos) az ingatlanon keletkező, illetve felgyülemlő települési 
szilárd hulladék összegyűjtéséről, a hulladékkezelőnek történő átadásáról és hulladékkezelési 
közszolgáltatási díj megfizetéséről köteles gondoskodni. 
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        (3) A közszolgáltató és a tulajdonos között a kötelező közszolgáltatással kapcsolatos 
jogviszony írásban kötött szerződéssel jön létre, illetve a tulajdonos mulasztása esetén a 
közszolgáltatónak a közszolgáltatás teljesítésére ráutaló magatartása hozza létre. Ráutaló 
magatartásának minősül a közszolgáltató részéről a háztartási hulladék elszállításának 
megkísérlése. 
 
        (4) A háztartási hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás igénybevételének, illetve 
teljesítésének lényeges feltételeiről, valamint a feltételekben bekövetkezett változásokról a 
közszolgáltató a tulajdonost írásban, illetve felhívás közzététele útján köteles előzetesen 
értesíteni. 
 
        (5) A kötelező közszolgáltatást a tulajdonosnak nem kell az üresen álló lakóingatlanán, 
illetve azokon a beépítetlen ingatlanokon igénybe venni, amelyeken települési szilárd 
hulladék nem keletkezik és nem gyülemlik fel.  
 
         (6) A hulladékgazdálkodásról szóló törvény alapján -  az abban meghatározott hulladéka 
tekintetében -  a közszolgáltatás igénybevételére kötelezett  gazdálkodó szervezet a 
közszolgáltatóval köteles írásban szerződést kötni,  a közszolgáltatást igénybe venni és a 
közszolgáltatási díjat megfizetni.   
         
 
3. A települési szilárd hulladék elszállításának gyakorisága, a lom hulladék elszállítása 
 
 
3. §  (1) A közszolgáltató a rendelet 1. mellékletében feltüntetett közterületekről a települési 
szilárd hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló jogszabálynak 
megfelelően  - hetente legalább egyszer – hétfőn köteles a szabvány gyűjtőedényben a 
települési szilárd hulladékot begyűjteni, elszállítani. 
 
            (2) Az ingatlanban vagy ingatlanon nem rendszeresen képződő, a szabványosított 
gyűjtőedényekben el nem helyezhető – nagyobb méretű – lom hulladék elszállítására a 
közszolgáltató évente egy alkalommal, előre a tulajdonosoknak írásban bejelentett és a 
helyben szokásos módon közzétett időpontban lomtalanítást szervez. Az évi lomtalanításkor a 
közszolgáltató külön díj fizetése nélkül szállítja el e hulladékot. 
 
            (3) A lomtalanítás nem terjed ki a veszélyes hulladékok elszállítására. 
 
            (4) A lomtalanításra meghirdetett időpontban a tulajdonos a rendszeresített gyűjtési 
helyen (az ingatlana bejárata előtti közterületen) a hulladékot úgy helyezheti el, hogy az a 
jármű- és gyalogosforgalmat ne zavarja, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, 
továbbá ne járjon baleset- vagy károkozás veszélynek előidézésével. 
 
 
4. A települési szilárd hulladék gyűjtése, átvétele és szállítása 
 
 
4. § (1) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezett tulajdonos, gazdálkodó szervezet a 
települési szilárd hulladékot rendszeresített, zárt szabványos gyűjtőedényben (emblémázott 
gyűjtőzsákban) köteles összegyűjteni és a megadott szállítási napon a közszolgáltatónak 
szállításra átadni. 
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          (2) Rendszeresített, zárt, szabványos gyűjtőedénynek minősül a  80 és a 120 literes 
szabványos gyűjtőedényzet (kukaedény). 
               
 
5. §      (1) A gyűjtőedényben lom, építési törmelék, veszélyes hulladék nem gyűjthető.  
 Tilos a gyűjtőedényzetben mérgező, robbanó, folyékony, izzó, vagy egyéb olyan anyagot  
elhelyezni, amely veszélyezteti a hulladék szállításával foglalkozók egészségét, testi épségét, 
megrongálja a szállító gépjármű műszaki berendezéseit, ilyen anyagok szállítását a szolgáltató 
köteles megtagadni. Megtagadhatja továbbá a háztartási szemétnek nem minősülő anyagok 
szállítását is. 
 
            (2) A tulajdonos az ingatlanon a gyűjtőedényzet kapacitásán felül települési szilárd 
hulladékot nem halmozhat fel, nem semmisíthet meg, az ingatlanon keletkezett hulladékot 
közterületre nem helyezhet ki. 
 
            (3) A tulajdonosnak a települési szilárd hulladékot a közszolgáltatónak elszállítás 
céljából történő átadásig úgy kell gyűjtenie, hogy az mások testi épségét, egészségét ne 
veszélyeztesse, az ingatlan környezetét ne szennyezze, a környezetre bűzhatást ne okozzon, a 
közrendet és közbiztonságot ne zavarja. 
 
6. §  (1) Szabványosított, zárt hulladékgyűjtő edényben elhelyezett települési szilárd hulladék 
elszállítására való átadása a megjelölt szállítási napon az ingatlan bejárata előtti közterületen 
történik. A települési szilárd hulladékot úgy kell a közszolgáltató részére  átadás céljából  a 
közterületre kihelyezni, hogy az a közszolgáltató számára hozzáférhető legyen és a közterület 
forgalmát ne zavarja. 
 

(2) Hulladékszállítási napokon kívül hulladékgyűjtő edény közterületen nem  
tárolható. Ürítés után a hulladékgyűjtő edényt annak tulajdonosa, bérlője az ürítés napján 
köteles ingatlanára visszahelyezni. 
 

(3) A gyűjtőedénybe csak olyan mennyiségű hulladék helyezhető el, hogy az  
edény teteje az elszállításra való átadáskor lecsukható legyen. 
 

(4) Balesetveszélyes, sérült hulladékgyűjtő használata tilos. A zárt edény  
rendszeres tisztántartásáról, fertőtlenítéséről és rendszeres karbantartásáról, szükséges 
cseréjéről az edény tulajdonosa köteles gondoskodni. A gyűjtőedényzet rendeltetéstől eltérő 
használata, eltűnése vagy megsemmisülése esetén a lakóingatlan tulajdonosa köteles a 
gyűjtőedényzet pótlásáról gondoskodni. 
 

(5) A közszolgáltató felel az edény állagában keletkezett olyan kárért, amelyet  
annak ürítése, szállítása során szándékos vagy gondatlan magatartásával, vagy szakszerűtlen 
ürítéssel okozott. 
 
 
7. §     (1)   Az elszállítás céljára kihelyezett gyűjtőedény környékének rendszeres tisztán- 
tartásáról a szolgáltatás igénybevételére kötelezett köteles gondoskodni. Amennyiben ezt a 
kötelezettségét felszólítás ellenére elmulasztja, a tisztántartásról az önkormányzat 
gondoskodik a kötelezett költségére. 
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              (2)   A közterületnek a  hulladék elszállítása során  a közszolgáltató által előidézett 
szennyezését a közszolgáltató köteles megszüntetni.  
 
              (3)  A közszolgáltató köteles: 
 
a) a települési szilárd hulladékszállításba bekapcsolt 1. mellékletben foglalt területeken a 
közszolgáltatást heti rendszerességgel, az előre meghatározott, és az ingatlantulajdonosok 
által megismerhető időpontban végezni, 
 
b) a gyűjtőedényzettel történő települési szilárd hulladékszállításba be nem kapcsolt 2. 
melléklet szerinti területeken a közszolgáltató közterületen elhelyezett zárt konténereiben 
elhelyezett hulladékot hetente 1 alkalommal és szükség szerinti gyakorisággal elszállítani, 
 
c) a közszolgáltatás végzése során a közterületet szennyeződéstől megóvni, a kihullott 
hulladékot összegyűjteni, a gyűjtőedényzeteket rendben a kihelyezés helyére visszarakni, 
 
d) a 2. § (6) bekezdésében meghatározott gazdasági szervezettel  a vonatkozó jogszabályok 
alapján a közszolgáltatás feltételeit tartalmazó közszolgáltatási szerződést megkötni és a 
közszolgáltatás igénybevételét biztosítani. 
 

(4)    A közszolgáltató a szolgáltatás teljesítését csak a hulladékgazdálkodással 
kapcsolatos jogszabályokban, továbbá e rendeletben meghatározott esetekben szüneteltetheti,  
korlátozhatja vagy tagadhatja. 
 
 
5. A szelektív hulladék gyűjtése, átvétele és szállítása 
 
 
8. §      (1) A szelektív hulladékok a Bazsi, Fő utca 8/4 hrsz-ú ingatlanon (élelmiszerbolt 
melletti területen) lévő gyűjtőszigeten helyezhetők el. 
 
             (2) A szelektív hulladékgyűjtés céljára az (1) bekezdés szerinti közterületre 
kihelyezett edényekbe kizárólag a rendeltetésének megfelelő anyag helyezhető el. A 
gyűjtősziget edényei mellé hulladék nem helyezhető el. 
 
             (3) A gyűjtősziget edényeiből a szelektíven gyűjtött hulladékot csak a közszolgáltató 
vagy megbízottja szállíthatja el. 
 
             (4)   A közszolgáltató a gyűjtőszigetről a hulladékot a gyűjtőedények telítődésének 
megfelelő gyakorisággal köteles elszállítani. 
 
 
6. A közszolgáltatási díj 

 
 
9. §    (1) A közszolgáltatás kéttényezős díját, mely magában foglalja  lakóingatlanonként egy 
darab gyűjtőedényzet heti egyszeri ürítését,  az évente egy alkalommal szervezett lomtalanítás 
körébe tartozó hulladék elszállításának és ártalmatlanításának díját is, a 3. melléklet 
tartalmazza. 
 



 10 

             (2) A közszolgáltatási díjat  a szolgáltató által negyedévente kibocsátott 3 db egyenlő 
összegű havi számla alapján köteles az ingatlantulajdonos megfizetni. 
 
              (3) Tulajdonosváltás esetén az ingatlan új tulajdonosa a tulajdonosváltozást követő, 
új építésű ingatlanok esetében a használatbavételi engedély jogerőre emelkedését követő  
hónap első napjától köteles a közszolgáltatási díjat megfizetni. 
 
               (4) A szolgáltatóhoz írásban évente március 1-ig benyújtott 4. melléklet szerinti 
kérelemre mentesül az  (1) bekezdés szerinti  díj megfizetése alól az az ingatlantulajdonos, aki 
folyamatosan használaton kívüli ingatlan tulajdonosa,  az ingatlant sem ő, sem más nem 
használja és települési  hulladéka sem keletkezik. 
 

    (5) Mentesül a kötelező közszolgáltatási díj adott havi ürítési díj részének 
megfizetése alól távollétének idejére az az ingatlantulajdonos, aki az ingatlanától megszakítás 
nélkül legalább 60 napig ( a továbbiakban:  időlegesen) távol van és távollétét megelőzően  
ezt legalább 15 nappal korábban a szolgáltatónak az 5. mellékletben foglalt  nyomtatványon 
bejelentette. Az ingatlantulajdonos az ingatlan ismételt használatba vételét – annak 
megkezdését  követő öt napon belül – köteles írásban a szolgáltatónak bejelenteni. 

 
    (6) A folyamatosan és időlegesen használaton kívüli ingatlanok használatát a 

szolgáltató ellenőrizheti. 
 
 
7. Hatályba léptető    rendelkezés 
 
 
10. § Ez a  rendelet  2012.  január  1-jén  lép hatályba. 
 
 
 
 
Szentes László              Vincze József Ágostonné dr. 
 polgármester            körjegyző 
 
 
 
 
 
Kihirdetve: 2011. december 23. 
 
Sümegprága, 2011. december 23. 
 
 
                                                                                                              Vincze József Ágostonné dr. 
                                                                                                               körjegyző 
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1. melléklet a 13/2011. (XII. 23.) önkormányzati rendelethez 
 
 

 
                                                                        

KÖZVETLEN  HULLADÉKSZÁLLÍTÁSBA  BEKAPCSOLT UTCÁK 
NÉVJEGYZÉKE  ÉS A HULLADÉKGY ŰJTŐ EDÉNYZET ÜRÍTÉSÉNEK RENDJE 

 
 
 
                                    A                                B 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                       Közterület                 Ürítés napja 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.                   Béke utca                    hétfő 
2.                   Fő utca                        hétfő 
3.                   Hegyi utca                   hétfő 
4.                   Jókai utca                    hétfő 
5.                   Petőfi utca                   hétfő 
6.                   Temető út                    hétfő 
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2. melléklet a 13/2011. (XII. 23.) önkormányzati rendelethez 
 
 
 
 

A GYŰJTŐEDÉNYZETTEL TÖRTÉN Ő HULLADÉK SZÁLLÍTÁSÁBA BE NEM 
KAPCSOLT TERÜLETEK 

ÉS A KÖZTERÜLETI HULLADÉKGY ŰJTŐ KONTÉNEREK ÜRÍTÉSÉNEK 
RENDJE 

 
 
 
 
 
                                    A                                B 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                    Közterület                      Ürítés ideje 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.          Máriamajor                szükség szerint 
2.          Szőlőhegy                    szükség szerint 
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3. melléklet a 13/2011. (XII. 23.) önkormányzati rendelethez 

 
 
 
 

A KÖZSZOLGÁLTATÁS DÍJA 
 

A települési szilárd hulladék (háztartási hulladék) 
gyűjtésére rendszeresített szabványos hulladéktároló edények 

alap- és egyszeri ürítési díja  
 
 

 
 
 
 A B C 
 1. Edényméret 80 liter/hét  120 liter/hét 
 2. Alapdíj  164 Ft 164 Ft 
 3. Ürítési díj 109 Ft 166 Ft 
 4. Közszolgáltatási díj összesen  273 Ft 330 Ft 
 
 
 
A megállapított hatósági ár az általános forgalmi adót nem  tartalmazza. 
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4. melléklet a 13/2011. (XII. 23.) önkormányzati rendelethez 

 
 

Bejelentés a  közszolgáltatási díj alóli mentesség igényléshez 
 
 
 
 
Név:…………………………………………... 

Születési  név:……………………….….…. 

Anyja neve:……………………….……..…………Születési hely:……………………… 

Születési év, hónap, nap……………………………Szem. ig. szám:…………………… 

Állandó lakóhely:…………………………..……………………………………….…........ 

Tartózkodási hely:……………….…………………………………………...……………… 

  

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közszolgáltatással érintett, Bazsi 
…………………...……….utca………....hsz című lakásban  nem rendelkezem állandó 
lakóhellyel, a lakást sem én, sem más nem használja. 
 
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. 
 
Bazsi, 201…………………….. 

 
  ………..……………………….. 

Kérelmező aláírása 
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5. melléklet a 13/2011. (XII. 23.) önkormányzati rendelethez 

 
 

Bejelentés az  ürítési díj alóli mentesség igényléshez 
 
 
 
 
Név:…………………………………………... 

Születési  név:……………………….….…. 

Anyja neve:……………………….……..…………Születési hely:……………………… 

Születési év, hónap, nap……………………………Szem. ig. szám:…………………… 

Állandó lakóhely:…………………………..……………………………………….…........ 

Tartózkodási hely:……………….…………………………………………...……………… 

  

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közszolgáltatással érintett, Bazsi 
…………………...……….utca………....hsz című lakásban  nem rendelkezem állandó 
lakóhellyel, a lakást sem én, sem más nem használja. 
 
Bejelentem, hogy a közszolgáltatással érintett ingatlan átmenetileg           év                     hó      
naptól                   év                         hó                napig üres. 
 
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. 
 
Bazsi, 201…………………….. 

 
  ………..……………………….. 

                                                                                            Kérelmező aláírása 
 
 
 

 
 

 
 
 
 


