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SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT
8351 SÜMEGPRÁGA, RÁKÓCZI U. 17. T: 87/350-587.

Szám: 291- 34/2011.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének és Bazsi
Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 12-én 18 órakor
kezdődött rendkívüli nyilvános együttes üléséről.
Az ülés helye: Sümegprága Települési Önkormányzat tanácsterme
8351 Sümegprága, Rákóczi u. 17.
Jelen vannak:
Bazsi Község Önkormányzata részéről:

Szentes László polgármester
Csikós Csaba alpolgármester
Fekete Gézáné képviselő
Tobak Ferenc képviselő

/Németh Rita képviselő távolmaradása okát előre jelezte./
Sümegprága Települési Önkormányzat részéről:Csőbör Károly polgármester
Szente Kálmán alpolgármester
Németh Béla képviselő

/ Valente József és Varga Tibor képviselők távolmaradásuk okát előre jelezték./
Tanácskozási joggal részt vesz: Kalla Kálmán alpolgármester
Vincze József Ágostonné dr. körjegyző
Kiss Nándor Remondis Tapolca Kft ügyvezetője
Farkas László ÉBRSZHK Önk. Társulás részéről
Jegyzőkönyv-vezető: Konyicsák Józsefné ügykezelő

Csőbör Károly polgármester köszöntötte a meghívott vendégeket, a tanácskozás
résztvevőit. Megállapította, hogy Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselőtestülete határozatképes, mivel a megválasztott 4 fő képviselő közül 2 fő és a
polgármester megjelent. Az együttes ülést megnyitotta.

Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolta Németh Béla képviselőt és Szente Kálmán
alpolgármestert.
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a javaslatot 3 igen
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta.
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Csőbör Károly polgármester javasolta a meghívóban közölt napirend elfogadását.

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendre tett
javaslatot 3 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta a
következők szerint:
Napirend:
1. Javaslat a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról
szóló önkormányzati rendeletek módosítására
Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester
Szentes László polgármester
Szentes László polgármester köszöntötte az együttes ülésen megjelenteket,
megállapította Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete határozatképes,
mivel a megválasztott 4 fő képviselő közül 3 fő és a polgármester megjelent.
Javasolta a meghívóban szereplő napirend elfogadását.

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a napirendre tett javaslatot 4 igen
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbiak szerint elfogadta.
Napirend:
2. Javaslat a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról
szóló önkormányzati rendeletek módosítására
Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester
Szentes László polgármester
1. Napirend:
Tárgy: Javaslat a települési szilárd hulladék kezelésével
közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendeletek módosítására
Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester
Szentes László polgármester

kapcsolatos

/Az előterjesztések a jegyzőkönyv mellékletét képezik./
Csőbör Károly polgármester a hulladékszállítással kapcsolatban megkérte a
meghívott vendégeket, hogy adjanak a képviselő-testületeknek pontos tájékoztatást
az ügyben. Elmondta, mint ismeretes Királyszentistvánon felépült a hulladéklerakó
melyet a 158 település közösen hozott létre. Ezzel kapcsolatban kérte a tájékoztatást.
Farkas László projektvezető köszöntötte a résztvevőket. Elmondta, hogy 2009. és
2010-ben megvalósult pályázati támogatásból a Királyszentistváni hulladéklerakó,
melynél elindult az éles üzem. Kérte a képviselő-testületeket, hogy a közszolgáltatási
szerződésben foglaltak alapján az önkormányzatok a rendeleteikben rögzítsék a
2011. évre kiszámítható díjakat. Elmondta, a próbaüzem sikeresen teljesült, azonban
2011. májusában tűz ütött ki az üzemben. Nem indult meg a rendszer ekkor. A
helyreállítás után meg kell valósítani a rendszert annak érdekében, hogy a pályázati
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forrást ne vonják meg. 1 év hosszabbítást kaptak 2012. december 31-ig. A sérült
elemek kiváltása mobil technológiával történik. A számítások becsléseken alapulnak,
mivel nincs több éves tapasztalat a működésre. Az önkormányzatok nem a társulási
tanács kérésének megfelelően hozták a rendeleteiket. Vannak törvényi előírások,
amit figyelembe kell venni.
Kiss Nándor Remondis Tapolca Kft. ügyvezetője kiegészítette Farkas László
korrekt tájékoztatását, 2012. július 1-jére érvényes díjakkal készülnek a számlák és
kiküldésre kerülnek. Felhívta a figyelmet a hulladékgyűjtő edényzetek különböző
térfogatára, melyek közül választhat a lakosság. Bazsin ez már megvalósult.
Sümegprágán kérte, hogy minél előbb jöjjön az igény a kisebb edényzetre. Aki a
kisebb térfogatú edényzetet kérte, annak augusztus 1-jétől már az is lesz számlázva.
Szentes László polgármester elmondta, nehéz helyzetben vannak, őrlődnek a
társulás, a Remondis Kft, a törvények és a lakosság között. Mindenhova meg kell
felelniük. Nem akarják a projekt sikerét bebuktatni, meg akarnak felelni a
pályázatnak is., de a lakosság érdekeit is figyelembe szeretnék venni, valamint a
törvényi szabályozásnak meg kell felelniük. Farkas László úr ahogy mondta,
alkalmassá vált a rendszer a díjak alkalmazására. Kérdezte, akkor ez a teljes üzemű
működés már? Erről ugyanis hozzá nem érkezett meg a második tájékoztatás.
Farkas László projektvezető válaszolta, teljes üzemről van szó. Elmondta, hogy
szerinte megküldte mind a két e-mailt az önkormányzatnak.
Egyeztette az e-mail címeket, és elnézést kért, hogy Szentes László polgármester
részére nem érkezett meg a második e-mail.
Kiss Nándor Remondis Tapolca Kft. ügyvezetője jelezte, hogy a második emailben közölt csökkentett díjak kerülnek kiszámlázásra a lakosság részére, a nettó
197 Ft/ hét alapdíj és a nettó 2,60 Ft/literdíj.
Felsorolta a különböző térfogatú edények ürítési díjait.
60 literes edényzet alapdíja 197 Ft/hét, ürítési díj 156 Ft/hét összesen 353 Ft/hét,
1.530 Ft/hó + ÁFA.
80 literes edényzet alapdíja 197 Ft/hét, ürítési díj 208 Ft/hét összesen 405 Ft/hét,
1.755 Ft/hó + ÁFA.
120 literes edényzet alapdíja 197 Ft/hét, ürítési díj 312 Ft/hét összesen 509 Ft/hét,
2.206 Ft/hó + ÁFA.
Vincze József Ágostonné dr. körjegyző kérdezte, hogy a Társulási Tanács
legutóbbi megkeresése alapján az önkormányzatoktól ténylegesen milyen díjjavaslat
tekintetében várnak döntést, mert a 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet 5. §-a által
előírt díjkalkuláció benyújtási kötelezettség a közszolgáltató részéről nem teljesült
maradéktalanul és egyértelműen, a közszolgáltatási szerződésben rögzítettek szerint
2011-re számított díjak nem egyeznek az e-mailban közöltekkel.
Farkas László projektvezető válaszolta, a 2012. június 6.-án kiküldött levélben
szereplő nettó 222 Ft/ürítés alapdíjat és a nettó 2,92 Ft/literdíjat kell a rendeletben
meghatározni.
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Kiss Nándor Remondis Tapolca Kft. ügyvezetője válaszolta, hogy a holnapi nap
folyamán írásban elküldi a különböző térfogatú edényekre vonatkozó díjakat.
Szente Kálmán alpolgármester kérdezte, hogy mennyibe kerülnek a kisebb
térfogatú hulladékgyűjtő edényzetek?
Kiss Nándor Remondis Tapolca Kft. ügyvezetője válaszolta, hogy az
önkormányzatnak már elküldte az árlistát. A használt 60 l-es edényzet ára 5.842 Ft,
az új edényzet ára 7.874 Ft. A használt 80 l-es edényzet ára 6.096 Ft, az új edényzet
ára 8.128 Ft.
Csőbör Károly polgármester jelezte, hogy 2012. augusztus 1-jétől csak ezekben
az edényzetekben tudják elszállítani a hulladékot. A ténylegesen megvásárolt
edényzet alapján fognak számlázni.
Szentes László polgármester felmerültek kérdések abban a tekintetben, hogy egy
éven belül a hatályos rendeletét tudja-e módosítani a képviselő-testület a díj
vonatkozásában és a jogszabály szerint ki kell kérni a Környezetvédelmi Felügyelőség
véleményét is. Kérdezte, hogy a javasolt kéttényezős díj esetében az alapdíj nem
haladja-e meg a közszolgáltatási díj 40 %-át?
Kiss Nándor Remondis Tapolca Kft. ügyvezetője véleménye szerint ez a
költségekre és nem a díjakra vonatkozik.
Farkas László projektvezető válaszolta, aki a társulási tanács határozata alapján
alkotta meg korábban a rendeletét, annak nincs ezekkel a kérdésekkel gondja. A
rendszer indulása nem mentesíti az önkormányzatokat a Királyszentisvánra történő
hulladékszállítástól. Ha az önkormányzat kevesebb díjat állapít meg, akkor az
önkormányzatnak kell a különbözetet fizetni.
Elmondta, amikor konkrét dolgokat tudtak, csak akkor közölték azt az
önkormányzatokkal, így például a július 1-jei indulást csak júniusban tudták jelezni,
és ezt erősítették meg a 2012. július 9-én kelt második e-mailban.
Csőbör Károly polgármester kérdezte, a lakosság részéről felmerült az a kérdés,
hogy a nem lakott ingatlanok esetén is miért kell fizetni az alapdíjat?
Farkas László projektvezető válaszolta, ennek az az oka, hogy megépült e
rendszer 26 millió €-ból, ennek a rendszernek a megépítése, működtetése pénzbe
kerül. Ha más szolgáltatást vesz igénybe a lakos, akkor annak is van alapdíja, amit
fizetni kell. A rendszernek készen kell állnia az ő hulladékának a feldolgozására is.
Tobak Ferenc képviselő kérdezte, mi lenne, ha két hetente lenne az űrítés.
Farkas László projektvezető válaszában elmondta, jogszabályi akadálya van, mert
a jogszabály előírja a heti egyszeri ürítést. A rendszernek van egy költsége, amit
minden évben felülvizsgálnak. Az arányosságot, az igazságosságot figyelembe kell
venni, és az elkerülést is meg kell akadályozni, hogy az erdőszélén kössön ki a
szemét. A régi szeméttelepek rekultivációja pályázati pénzekből lettek kivitelezve,
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nem önkormányzati pénzekből. A rendszer fejlődött, a környezetszennyezés
megbocsáthatatlan.
Szentes László polgármester jelezte, az előzményekkel kevesen vannak tisztában.
Azt látták, hogy van egy európai uniós pályázat korszerű hulladékártalmatlanítással.
Csikós Csaba alpolgármester elmondta, hogy a lakosság életszínvonala sem nőtt
az elmúlt tíz évben. A lakosság összetétele olyan, akiknek nagyon megterhelő ezeket
a díjakat kifizetni.
Szentes László polgármester kérdezte, hogy a biológiai előkezelő környezetbarát
technológiának van-e hozadéka?
Farkas László projektvezető válaszában elmondta, áttörés akkor lenne, ha
hasznosítható lenne a hulladék. Egy drágán kiválogatott rendszer nullszaldós. Az igazi
áttörés akkor lenne, hogyha aminek energia tartalma van, azt arra lehetne használni.
Csikós Csaba alpolgármester kérdezte, hogy a szelektíven gyűjtött hulladéknak
van-e költségcsökkentő hatása és ez a díjjavaslatban megjelenik-e.
Kiss Nándor Remondis Tapolca Kft. ügyvezetője válaszolta, hogy 2006-tól
kezdték el Tapolcán a szelektív hulladékgyűjtést. Jelenleg már 79 ilyen sziget van. A
tervek szerint a 4. edény is oda kerül a már meglévő 3. mellé. Házhoz menő szelektív
hulladékszállítást is terveznek. Utólag majd ennek hozamát érvényesítik a díjakban.
Tobak Ferenc képviselő véleménye szerint anyagilag nem ösztönzi a lakosságot
semmi, hogy kevesebb szemetet termeljen, hogy komposztáljon.
Farkas László projektvezető elmondta, hogy ha a szolgáltatók tudnának
szabadulni a szelektív hulladékgyűjtéstől, az lenne az árcsökkentés. Ennek a
szelektíven gyűjtött hulladéknak költsége van, külön szállítás, válogatás. A
Királyszentistvánra érkező vegyes hulladékot már nem lehet újrahasznosítani. A
pályázatban előírás a szelektív hulladékgyűjtés már a lakosságnál és a komposztálás
is.
Kiss Nándor Remondis Tapolca Kft. ügyvezetője elmondta, hogy ha ez
megvalósul, akkor a 120 literes edényzetről vissza lehet állni akár a 60 literes
edényzetre, és már is beszélhetünk takarékosságról.
Csikós Csaba alpolgármester kérdezte, hogy a PET palackok zsugorítására hol
lehet beszerezni a zsugorító gépet?
Kiss Nándor Remondis Tapolca Kft. ügyvezetője válaszában elmondta, hogy
már az segítség lenne, ha összetaposnák ezeket a palackokat.
Farkas László projektvezető válaszolta, hogy kb. 10.000 Ft értékben lehet
vásárolni kézi zsugorító gépet.
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Csőbör Károly polgármester mivel további kérdés, hozzászólás nem hangzott el,
megköszönte a vendégeknek, hogy hasznos információkat osztottak meg a
képviselőkkel.

Farkas László projektvezető és Kiss Nándor ügyvezető a teremből távoztak.
Varga Tibor képviselő a terembe 19,30 órakor megérkezett, így Sümegprága
Települési Önkormányzat Képviselő-testületének létszáma 4 főre emelkedett.
Csőbör Károly polgármester és Szentes László polgármester ismertették a
települések rendelet-tervezeteit.
Vincze József Ágostonné dr. körjegyző jelezte, hogy a rendelet módosítás
kapcsán figyelemmel kell lenni a vonatkozó jogszabályi előírásokra, és kérte az
előterjesztett
rendelet-tervezet
ennek
megfelelő
módosítását.
A
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 24. § (2) bekezdése valóban
úgy rendelkezik, hogy az önkormányzat a hulladékgazdálkodási rendeleteinektervezetét a Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségnek
megküldi. A felügyelőség szakmai véleményéről 30 napon belül tájékoztatja az
önkormányzatot. A közszolgáltatási díjat legalább egyéves díj fizetési időszakra kell
meghatározni a 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése szerint.
Egyébként amennyiben a közszolgáltatási díj kéttényezős díjként kerül
megállapításra, úgy az alapdíj (rendelkezésre állási díj) e kormány rendelet 8. § (5)
bekezdése alapján legfeljebb a közszolgáltatási díjnak 40 %-a lehet. Utalt továbbá e
Kormány rendelet 3. § (5) bekezdése szerinti önkormányzat által esetlegesen
fizetendő díjkompenzációra is.
Csőbör Károly polgármester elmondta, hogy a projekt vezető és a közszolgáltató
szerint indul az éles, teljes üzem Királyszentistvánon.
Csikós Csaba alpolgármester kérdezte, miből adódik a megállapítandó és a
fizetendő díj vonatkozásában a 12 %-os csökkentés?
Szentes László polgármester válaszában elmondta, időleges ez a csökkentés, a
Társulási Tanács döntése alapján. Elmondta, hogy a kistérségi önkormányzatok
képviseletében a Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás intézett kérdéseket a
Kormányhivatalhoz a rendelet-módosítás lehetőségeiről, a közszolgáltatási díj
módosításáról, a lakatlan ingatlanok esetén az alapdíj megállapításáról, a kéttényezős
díj esetén az alapdíj és a teljes szolgáltatási díj arányáról, valamint az önkormányzat
által viselendő díjkompenzációról.
Csőbör Károly polgármester javasolta a rendelet-tervezet elfogadását a nettó 222
Ft/alapdíj és a nettó 2,92 Ft/literdíj ürítési díjjal.
Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezet
elfogadását.
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Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelet-tervezetet 3
igen, 1 nem szavazattal – ellenszavazat nélkül – elfogadta és megalkotta a következő
rendeletét:
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2012. (VII. 13.) önkormányzati rendelete
a
települési
szilárd
hulladék
kezelésével
kapcsolatos
közszolgáltatásról szóló 12/2011. (XII. 23.) önkormányzati
rendelete módosításáról

/A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi./

Szentes László polgármester ismertette Bazsi Község
vonatkozó rendelet-tervezetet, melyet javasolt elfogadásra.

Önkormányzatára

Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezet
elfogadását.

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a rendelet-tervezetet 4 igen
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta és megalkotta a
következő rendeletét:
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2012. (VII. 13.) önkormányzati rendelete
a
települési
szilárd
hulladék
kezelésével
kapcsolatos
közszolgáltatásról szóló 13/2011. (XII. 23.) önkormányzati
rendelete módosításáról

/A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Az ülésnek több tárgya nem volt, Csőbör Károly polgármester az együttes ülést 19,50
órakor bezárta, és rövid szünet után a képviselő-testületek zárt együttes ülésen
folytatták tovább munkájukat.
K.m.f.

Csőbör Károly
polgármester

Szentes László
polgármester

Vincze József Ágostonné dr.
körjegyző

Jegyzőkönyv-hitelesítők:

Németh Béla
képviselő

Szente Kálmán
alpolgármester
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Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2012. (VII. 13.) önkormányzati rendelete
a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos
közszolgáltatásról szóló 12/2011. (XII. 23.) önkormányzati rendelete
módosításáról
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló
2000. évi XLIII. törvény 23. § és 57. §-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 kikérésével a következőket rendeli el:

1.§ Sümegprága Települési Önkormányzata Képviselő-testületének a települési szilárd
hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 12/2011. (XII. 23.) önkormányzati
rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés
lép:
„ 10. § (2) Rendszeresített, zárt, szabványos gyűjtőedénynek minősül a 60, a 80 és a 120
literes szabványos gyűjtőedényzet.”

2. § A Rendelet 12. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„12. § (3) Az ingatlantulajdonos csak akkor jogosult a korábban általa használt
gyűjtőedényzettől eltérő űrmértékű edényzet utáni díj fizetésére, ha
a) ténylegesen rendelkezik ezzel a gyűjtőedényzettel, és ezt számlával igazolja,
b) a közszolgáltató ügyfélszolgálatánál a 3. melléklet szerinti formanyomtatványon
írásban bejelenti e díj fizetésére vonatkozó igényét, és
c) a korábbi időszakra vonatkozóan nincs díjhátraléka.”

3. § A Rendelet 13. § (1) és (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:
„13. § (1) A közszolgáltatóhoz írásban évente március 1-ig benyújtott 4. melléklet szerinti
nyilatkozata alapján csak az alapdíj megfizetésére köteles az az ingatlantulajdonos, aki
folyamatosan használaton kívüli ingatlan tulajdonosa, az ingatlant sem ő, sem más nem
használja és települési szilárd hulladéka sem keletkezik.
(2) Távollétének idejére az az ingatlantulajdonos, aki az ingatlanától legalább 60 napig (
a továbbiakban : időlegesen ) távol van és távollétét megelőzően ezt legalább 15 nappal
korábban a közszolgáltatónak az 5. mellékletben foglalt nyomtatványon bejelentette, csak
alapdíjat köteles fizetni. Az ingatlantulajdonos az ingatlan ismételt használatba vételét - annak
megkezdését követő 5 napon belül – köteles a közszolgáltatónak írásban bejelenteni.”
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4. § (1) A Rendelet 2. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép.
(2) A Rendelet 3. melléklete helyébe a rendelet 2. melléklete lép.
(3) A Rendelet 4. melléklete helyébe a rendelet 3. melléklete lép.

5. § Hatályát veszti a Rendelet 12. § (4)-(5) bekezdése.

6. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon
hatályát veszti.

Csőbör Károly
polgármester

Vincze József Ágostonné dr.
körjegyző

Kihirdetve: 2012. július 13.
Sümegprága, 2012. július 13.

Vincze József Ágostonné dr.
körjegyző
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1. melléklet a 10/2012. (VII. 13.) önkormányzati
rendelethez

2. melléklet a12/2011. (XII. 23) önkormányzati rendelethez

A KÖZSZOLGÁLTATÁS DÍJA

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

A

1.
2.
3.
4.

B
C
D
Edényméret
60 liter/hét 80 liter/hét 120 liter
/hét
Alapdíj
222 Ft
222 Ft
222 Ft
Ürítési díj
175 Ft
234 Ft
351 Ft
Közszolgáltatási díj összesen 397 Ft
456 Ft
573 Ft

A megállapított hatósági ár az általános forgalmi adót nem tartalmazza.
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2. melléklet a 10/2012. (VII. 13.) önkormányzati
rendelethez

3. melléklet a12/2011. (XII. 23) önkormányzati rendelethez
Bejelentés
a megváltozott mennyiségű hulladék után fizetendő közszolgáltatási díj jogos
igénybevételére
1. 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
Sümegprága,…………………...……….utca………....hsz című ingatlanon a
60/80/120 liter/hét1 helyett 60/80/120 liter/hét2 települési szilárd települési
keletkezik. Ennek megfelelően rendelkezem a 60/80/120 literes3 gyűjtőedényzettel,
mellékelt számlával igazolok.

érintett,
korábbi
hulladék
melyet a

Fentiekre tekintettel bejelentem igényem az ennek megfelelő mennyiségű hulladék után
fizetendő közszolgáltatási díj számlázására vonatkozóan.
A feltüntetett adatok valódiságának a helyszínen történő ellenőrzéséhez hozzájárulok.

Sümegprága, 201……………………..

………..……………………….
bejelentő aláírása

Melléklet: 1 db számla

A megfelelő aláhúzandó
A megfelelő aláhúzandó
3 A megfelelő aláhúzandó
1
2
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3. melléklet a 10/2012. (VII. 13.) önkormányzati
rendelethez
4. melléklet a 12/2011. (XII. 23.) önkormányzati rendelethez

Kérelem az ürítés 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,
Sümegprága,…………………...……….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.
Sümegprága, 201……………………..
………..………………………..
nyilatkozó aláírása
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Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2012. (VII. 13.) önkormányzati rendelete
a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos
közszolgáltatásról szóló 13/2011. (XII. 23.) önkormányzati rendelete
módosításáról
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi
XLIII. törvény 23. § és 57. §-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 kikérésével a következőket rendeli el:

1.§ Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének a települési szilárd hulladék
kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 13/2011. (XII. 23.) önkormányzati rendelete
(a továbbiakban: Rendelet) 1. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„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
hasznosításra
történő
átadását
az
Észak-Balatoni
hulladék
előkezelését,
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 hulladékot a Királyszentistváni Regionális Hulladékkezelő Központ
fogadja be.
(3) A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás nem terjed ki a
veszélyes hulladékokra és a folyékony hulladékokra.”

2. § A Rendelet 4. § (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:
„ 4. § (2) Rendszeresített, zárt, szabványos gyűjtőedénynek minősül a 60, a 80 és a 120 literes
szabványos gyűjtőedényzet (kukaedény).”

3. § A Rendelet 9. § (4) és (5) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:
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„9. § (4) A közszolgáltatóhoz írásban évente március 1-ig benyújtott 4. melléklet szerinti
nyilatkozata alapján csak az alapdíj megfizetésére köteles az az ingatlantulajdonos, aki
folyamatosan használaton kívüli ingatlan tulajdonosa, az ingatlant sem ő, sem más nem
használja és települési szilárd hulladéka sem keletkezik.
(5) Távollétének idejére az az ingatlantulajdonos, aki az ingatlanától legalább 60 napig (
a továbbiakban : időlegesen ) távol van és távollétét megelőzően ezt legalább 15 nappal
korábban a közszolgáltatónak az 5. mellékletben foglalt nyomtatványon bejelentette, csak
alapdíjat köteles fizetni. Az ingatlantulajdonos az ingatlan ismételt használatba vételét - annak
megkezdését követő 5 napon belül – köteles a közszolgáltatónak írásban bejelenteni.”

4. § (1) A Rendelet 3. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép.
(2) A Rendelet 4. melléklete helyébe a rendelet 2. melléklete lép.

4. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon
hatályát veszti.

Szentes László
polgármester

Vincze József Ágostonné dr.
körjegyző

Kihirdetve: 2012. július 13.
Sümegprága, 2012. július 13.
Vincze József Ágostonné dr.
körjegyző
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4. melléklet a 10/2012. (VII. 13.) önkormányzati
rendelethez

3. melléklet a13/2011. (XII. 23) önkormányzati rendelethez

A KÖZSZOLGÁLTATÁS DÍJA

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

A

1.
2.
3.
4.

B
C
D
Edényméret
60 liter/hét 80 liter/hét 120 liter
/hét
Alapdíj
222 Ft
222 Ft
222 Ft
Ürítési díj
175 Ft
234 Ft
351 Ft
Közszolgáltatási díj összesen 397 Ft
456 Ft
573 Ft

A megállapított hatósági ár az általános forgalmi adót nem tartalmazza.
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5. melléklet a 10/2012. (VII. 13.) önkormányzati
rendelethez
4. melléklet a13/2011. (XII. 23) önkormányzati rendelethez

Nyilatkozat 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.
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……………………..
………..………………………..
nyilatkozó aláírása

