Terény Község Önkormányzat Képviselő-testülete
3/2011. (II.15.) önkormányzati
rendelete
A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi
közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról
Terény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A § (2)
bekezdésében
meghatározott
eredeti
jogalkotó
hatáskörben,
a
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (továbbiakban Hgt.)
23. §-ban és a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának
részletes szakmai szabályairól szóló 242/2000. (XII. 23.) Korm. számú
rendeletben (a továbbiakban: R) meghatározott feladatkörben eljárva a
következőket rendeli el:
Bevezető rendelkezések
1.§. Jelen rendelet célja
a.) Terény község lakossága egészségének védelme, természeti és épített
környezetének megóvása a hulladékgazdálkodás eszközeivel,
b.) Terény község környezete hulladék által okozott terhelésének minimalizálása,
szennyezettségének elkerülése érdekében a képződött hulladék mennyiségének
és veszélyességének csökkentése, a keletkező hulladék minél nagyobb arányú
hasznosítása, a hulladék környezetkímélő ártalmatlanítása.
2.§. A képviselő-testület annak érdekében, hogy a jogszabályokban meghatározott
hulladékgazdálkodási, település- és közigazgatási feladatait a korszerű
környezetvédelem követelményei szerint teljesítse, érvényesíteni kívánja a Hgt-ben
rögzített elveket, a jelen rendeletben foglaltak szerint települési szilárd hulladék
kezelésére kötelezően ellátandó és igénybe veendő hulladékkezelési
közszolgáltatást szervez és tart fenn.
3.§ (1) Hulladékgazdálkodási Terv: Terény Község Önkormányzat által
önkormányzati rendeletben kihirdetett terv, melynek keretében az önkormányzat
meghatározza a Hgt. és végrehajtási rendeletei alapján az önkormányzat
illetékességi területén megvalósuló hulladékgazdálkodás stratégiai feladatainak
cselekvési programját, a hulladékkezelési tevékenységek racionalizálását elősegítő
intézkedéseket, a végrehajtás sorrendjét és hatékonyságát, a megvalósításhoz
szükséges eszközöket és létesítményeket, valamint ezek becsült költségeit és
finanszírozási módját.
(2) Lomtalanítás alá tartozó települési szilárd hulladék: az, az alkalmilag képződött
települési szilárd hulladék, amely a közszolgáltató által rendszeresített
gyűjtőedényzetben mérete miatt nem helyezhető el;
(3) Ingatlantulajdonos: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezetet, akinek/amelynek tulajdonában,
birtokában, vagy használatában levő ingatlanon települési szilárd hulladék keletkezik.
Általános rendelkezések
4.§ Terény Község Önkormányzata a jelen rendeletben foglaltak szerint
hulladékkezelési közszolgáltatást tart fenn a települési szilárd hulladék rendszeres
gyűjtésre, elszállításra, ártalmatlanítására és kezelésére és a felsorolt
tevékenységek ellátásáról kötelező helyi közszolgáltatás útján gondoskodik.
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A hulladékkezelési közszolgáltatás hatálya
5.§ (1) A hulladékkezelési közszolgáltatás Terény község közigazgatási területére
terjed ki.
(2) A hulladékkezelési közszolgáltatás kiterjed Terény község közigazgatási területén
lévő valamennyi ingatlantulajdonosánál, tulajdonosi közösségnél, birtokosánál vagy
használójánál keletkező települési szilárd hulladékra, (továbbiakban együtt:
ingatlantulajdonos).
(3) Az ingatlantulajdonos a jelen rendeletben meghatározottak szerint jogosult és
köteles igénybe venni a hulladékkezelési közszolgáltatást.
(4) Terény község közigazgatási területén a lakossági hulladékkezelési
közszolgáltatás teljesítésére kizárólagosan jogosult hulladékkezelő NÉ & PA Kft. Kft.
(Vámosmikola, Alkotmány út 20.) – a továbbiakban: Közszolgáltató. A Közszolgáltató
végzi Terény község települési szilárd és lakossági veszélyes hulladékainak
gyűjtését és szállítását
(5) Az együttműködés tartalmát és feltételeit külön szerződés rögzíti.
(6) Terény község közigazgatási területén a szelektív hulladékgyűjtést kizárólagosan
a Zöld Híd Régió Kft. végzi az üzemeltetésében és fenntartásában működtetett
szelektív hulladékgyűjtő szigeteken, az általa rendelkezésre bocsátott
szállítóeszközeihez rendszeresített gyűjtőedényekben.
A település szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatás
6.§ (1) A közszolgáltatás, a közszolgáltatás ellátására feljogosított szolgáltató szállító
eszközéhez az általa rendelkezésre bocsátott rendszeresített gyűjtőedényben a
közterületen vagy az ingatlanon összegyűjtött és a szilárd hulladék elhelyezése
céljából történő rendszeres elszállítására terjed ki.
A hulladékkezelési közszolgáltatás tartalma
7.§ (1) A hulladékkezelési közszolgáltatás – a tevékenység tartalmában – az
alábbiakra terjed ki:
a./ az ingatlantulajdonos által a Közszolgáltató szállítóeszközeihez rendszeresített és
a Közszolgáltató vagy az ingatlan tulajdonosa által biztosított szabványos
gyűjtőedényben az ingatlanon gyűjtött és a Közszolgáltató rendelkezésére bocsátott
települési szilárd hulladék begyűjtésére és rendszeres, illetve alkalmi elszállítására;
b./ az ingatlanon összegyűjtött nagy darabos, lomtalanítás körébe vont települési
szilárd hulladék évente egyszeri – a Közszolgáltató által meghatározott időpontban
és helyen, erre a célra biztosított szállítóeszközén – történő begyűjtésre és a
Közszolgáltató általi elszállítására
c./ hulladéklerakó, hulladékgyűjtő szigetek és a hulladék ártalmatlanítását szolgáló
létesítmények létesítésére, működtetésére és üzemeltetésére;
d./ az a) és b) pontokban foglaltak szerint gyűjtött, begyűjtött és elszállított települési
szilárd hulladék ártalmatlanítására;
e./ a települési szilárd hulladék egyes összetevőinek más összetevőktől elkülönített,
szelektív begyűjtése (továbbiakban: szelektív begyűjtés).
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kötelezettségei
8.§ (1) A Közszolgáltató kötelessége az e rendeletben és a közszolgáltatási
szerződésben foglaltak szerint – a környezetvédelmi, valamint az egyéb jogszabályi
előírások megtartásával – a közszolgáltatás igénybevételére köteles, vagy azt
igénybe vevő ingatlantulajdonosoktól
a./ a Közszolgáltató szállítóeszközeihez rendszeresített és általa elfogadott
ingatlantulajdonos által rendelkezésre bocsátott gyűjtőedényben vegyesen gyűjtött
háztartási hulladék és háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű hulladék
házhoz menő járattal történő rendszeres begyűjtése és elszállítása;
b./ a Közszolgáltató által erre a célra biztosított szállítóeszközén az ingatlanon
összegyűjtött és a Közszolgáltató rendelkezésére bocsátott nagy darabos,
lomtalanítás körébe vont települési szilárd hulladék évente egyszeri – a
Közszolgáltató által meghatározott időpontban és helyen – történő begyűjtése és
elszállítása;
c./ az a)-b) pontokban foglaltak szerint begyűjtött és elszállított települési szilárd
hulladékhasznosításra történő átadás,
A közszolgáltatási szerződés
9.§ Az önkormányzat a közszolgáltatás ellátásának megszervezésére, fenntartására
vonatkozóan a magasabb szintű jogszabályokban és jelen rendeletben foglaltak
szerint köteles eljárni. A képviselő-testület – a magasabb szintű jogszabályokban
meghatározottak szerint – a Közszolgáltatóval a közszolgáltatás ellátásra szerződést
köt. A közszolgáltatási szerződés nyilvános.
Közterület tisztántartása
10.§ (1) A hulladékot nem lehet – a gyűjtés, begyűjtés, lerakás szabályaitól eltérő
módon – felhalmozni, ellenőrizetlen körülmények között elhelyezni, kezelni.
(2) Terény község köztisztaságának megőrzése érdekében mindenki köteles
hatékonyan közreműködni és tartózkodni minden olyan tevékenységtől,
magatartástól, mellyel a települési környezet szennyezné, fertőzné.
(3) Az egyes ingatlanok tisztántartásáról az e rendeletben meghatározott
ingatlantulajdonosok kötelesek gondoskodni.
(4) Bármely építési, tartozási vagy bontási munkánál természetesen személy építtető
esetén a tisztántartás az építtetőt, egyéb építtető esetében a kivitelezőt terheli.
(5) Az önkormányzati utak (helyi közutak) tisztántartásáról az önkormányzat
gondoskodik. A hó és síkosság elleni védekezését is az önkormányzat látja el.
(6) Az ingatlanokkal (építési telekkel, épületekkel) közvetlen érintkező járdaszakasz
tisztántartásáról a járdaszakaszok melletti nyílt árok és ennek műtárgyai (kiépített
beton vagy egyéb átereszek,) valamint a járdához tartozó folyókáknak és víznyelő
rácsoknak folyamatos tisztántartásáról – ide értve a hó és síkosság elleni védekezést
is – az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni.
(7) Közös tulajdonban álló épületek esetében a (6) bekezdésben írt tisztántartás a
tulajdonosok kötelessége.
(8) Az üzletek és intézmények előtti járdaszakaszt elsősorban az ingatlan használója,
bérlője, ezek hiányában tulajdonosa köteles tisztán tartani és az ott keletkezett
hulladékot eltávolítani.
(9) Ha a tisztántartási kötelezettség teljesítésének kérdésében a kötelezettek között
vita van, a vita eldöntésében a Körjegyzőség Hivatala közreműködik.
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a folyóka és a víznyelő szabadon hagyásával kell elhelyezni.
A 8 m-nél keskenyebb közút esetén a járdaszélen kell összegyűjteni úgy, hogy a
gyalogos közlekedés számára megfelelő szabad terület és az olvadék elvezetése
biztosított maradjon.
(11) Ha bármilyen jármű üzemelése során a közterület szennyeződik, vagy a
szennyeződés egyéb módon, (pl. kereskedelmi, vendéglátó, stb. tevékenység)
következik be, a jármű üzemben tartója, üzemeltetője köteles a szennyeződés
haladéktalan eltávolításáról gondoskodni.
Közterületen különböző tevékenységet végzők kötelezettségei
11.§ (1) Az utcai árusok kötelesek a részükre kijelölt helyet és annak közvetlen
környezetét tisztán tartani, az árusításból keletkezett hulladékot összegyűjteni, és
elszállításáról, elszállíttatásáról gondoskodni.
(2) A szórakoztató, vendéglátó egységek, árusító helyek, üzletek előtti, körüli
járdaszakaszt – közterületi részt – a tulajdonos, üzemeltető (használó, bérlő) az
időjárási viszonyoktól függően köteles a nyitva tartás ideje alatt tisztán tartani, nyitás
előtt és zárás után feltakarítani.
(3) Az alkalmi vásárok, kirakodások, búcsúk és egyéb közterületet igénybe vevő
rendezvények ideje alatt és után a közterület rendben tartását, takarítását az azt
engedélyező köteles előírni és a végrehajtást ellenőrizni.
Az ingatlan tulajdonos települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
kötelezettségei
12. § (1) Az ingatlantulajdonos köteles az Önkormányzat által szervezett
közszolgáltatás igénybevételére: az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladék e
rendeletben előírtak szerinti gyűjtésére, a Közszolgáltatónak történő átadására,
valamint a közszolgáltatási díj megfizetésére.
(2) Az ingatlantulajdonost nem terheli az (1) bekezdésben foglalt kötelezettség az
olyan beépítetlen ingatlana tekintetében, ahol senki sem tartózkodik, és ahol a
települési szilárd hulladék nincs, vagy nem keletkezik.
(3) Az az ingatlantulajdonos, akinek ingatlanán települési szilárd hulladék keletkezik,
de az ingatlana egyidejűleg gazdálkodó szervezet cégnyilvántartásban bejegyzett
székhelyéül, telephelyéül vagy fióktelepéül is szolgál, köteles a települési szilárd
hulladékát a gazdálkodó szervezetnek az ingatlanon folytatott gazdasági
tevékenysége során keletkezett települési szilárd hulladéktól elkülönítetten gyűjteni,
és arra a közszolgáltatást igénybe venni, feltéve, hogy a gazdasági tevékenységével
összefüggésben keletkezett települési szilárd hulladékának kezeléséről nem a
közszolgáltatás keretében gondoskodik.
13. § Gazdálkodó szervezet akkor köteles a közszolgáltatás igénybevételére, ha a
gazdasági tevékenységével összefüggésben keletkezett települési szilárd
hulladékának kezeléséről (hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról) a
Hgt. 13. §-ában foglaltaknak megfelelően nem gondoskodik.
14. § (1) Az ingatlan tulajdonosa köteles az ingatlanán keletkező települési szilárd
hulladékot az e rendeletben meghatározott módon és helyen gyűjteni, továbbá
hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról gondoskodni.
(2) Az ingatlan tulajdonosa köteles a közszolgáltatónak bejelenteni, ha
tulajdonosváltozás vagy egyéb ok miatt a közszolgáltatás igénybevételére
kötelezetté válik. A bejelentésben meg kell jelölnie, - az ingatlanon keletkező
rendszeres háztartási hulladék mennyiségének becslése és a szükséges edényzet
űrtartalma meghatározása érdekében
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b./ nem rendszeres szilárd hulladék esetében a várhatóan keletkező hulladék
mennyiségét,
c./ nem lakóingatlan esetében az elszállítandó hulladék egy ürítésre vonatkozó
nagyságát.
Adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettség
15. § (1) Azok a gazdálkodó szervezetek, amelyek a gazdasági tevékenységükkel
összefüggésben keletkezett települési szilárd hulladékuk kezelésére nem a
közszolgáltatást veszik igénybe, kötelesek a tevékenységük során keletkező
hulladék mennyiségét és összetételét fajtánként nyilvántartani, az általuk végzett
kezelésről, a kezelt és a kezelés eredményéből származó hulladékokról
nyilvántartást, a kezelőlétesítmények működéséről üzemnaplót vezetni, és ezekről a
hatóságoknak bejelentést tenni.
(2) Az a gazdálkodó szervezet, amely települési szilárd hulladékának kezeléséről
közszolgáltatáson kívül gondoskodik, köteles erről a tényről a Közszolgáltató
egyidejű tájékoztatása mellett a jegyző által vezetett nyilvántartás számára – a
jegyzőhöz címzetten – írásban nyilatkozni és egyidejűleg igazolnia kell, hogy a
mentesülés alapjául szolgáló feltételeknek megfelel.
(3) Az a gazdálkodó szervezet, amely a települési szilárd hulladéka kezeléséről
közszolgáltatáson kívül gondoskodhat, a jegyző által vezetett nyilvántartás számára
– a jegyzőhöz címzetten – köteles írásban bejelenteni az általa igénybe vett
hulladékkezelő(ke)t, az igénybe vett szolgáltatásokat, valamint megjelölni a
hulladékkezelő(k) hulladékkezelési engedélyének számát, a Közszolgáltató egyidejű
tájékoztatása mellett.
(4) A (2) bekezdés szerinti bejelentés kötelezettségnek a gazdálkodó szervezet a
jelen rendelet hatálybalépését követő 30 napon belül, illetőleg a rendelet
hatálybalépését követően általa igénybe venni kívánt hulladékkezelővel történő
szerződéskötést megelőzően köteles eleget tenni.
A közszolgáltatás igénybevételének módja és feltételei
16.§ (1) Az ingatlantulajdonos és a Közszolgáltató közötti jogviszonyt vagy a
közszolgáltatás igénybevételének ténye hozza létre vagy az a tény, hogy a
közszolgáltató a közszolgáltatást az ingatlantulajdonos részére felajánlja, illetve a
közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll.
(2) A közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről a közszolgáltató az ingatlan
tulajdonost írásban köteles értesíteni, vagy felhívás közzététele útján tájékoztatni.
(3) A hulladékkezelési helyi közszolgáltatás feltételeiben bekövetkezett változásokról
a közszolgáltató az ingatlantulajdonost – a változás bekövetkezése előtt – köteles
értesíteni.
(4) A jogviszony kezdő időpontja az a nap, amelyen a Közszolgáltató a
közszolgáltatás teljesítésének megkezdéséről és lényeges feltételeiről az
ingatlantulajdonost írásban értesítette, illetve felhívás közzététele útján tájékoztatta.
A értesítés mintáját e rendelet függeléke tartalmazza.
(5) Az ingatlantulajdonos köteles a Közszolgáltatónak bejelenteni az ingatlanán
rendszeresen keletkező települési szilárd hulladék keletkezésének tényét.
(6) A hulladék begyűjtésének, elszállításának rendjét (gyakoriság, útvonal és
időpont) az ingatlantulajdonosnál keletkező hulladékmennyiség figyelembevétel a
Közszolgáltató határozza meg és arról az ingatlantulajdonost a (2) bekezdés szerint
értesíti.
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és ha a jegyző által vezetett nyilvántartásban nem szerepel, a közszolgáltatás
teljesítésére a Közszolgáltatóval írásbeli szerződést köt.
(2) Ha az (1) bekezdésben említett gazdálkodó szervezet a közszolgáltatást az
előírások ellenére sem veszi igénybe, a Közszolgáltató a jegyzőt köteles értesíteni,
és az értesítéssel egyidejűleg felhívja a gazdálkodó szervezetet az írásbeli
szerződés megkötésére.
A közszolgáltatás szünetelése
18.§ (1) Szüneteltethető a közszolgáltatás igénybevétele azokon az ingatlanokon,
amelyeken állandó lakcím vagy tartózkodási hely nincs létesítve és emiatt hulladék
sem keletkezik.
(2) A szüneteltetésre vonatkozó igényt az ingatlantulajdonos írásban köteles
bejelenteni Terény Község Önkormányzat Körjegyzőjénél a szünetelés kívánt kezdő
időpontja előtt, azt legalább 30 nappal megelőzően.
(3) Ha a szünetelés (1) bekezdés szerinti feltételeiben változás következik be, az
ingatlantulajdonos ezt írásban, haladéktalanul köteles a Körjegyzőnek bejelenteni.
A hulladékszállítás rendje
19.§ (1) A hulladék begyűjtésének és elszállításának rendjét és gyakoriságát e
rendelet határozza meg. A közszolgáltató jogosult az útvonal és a rendeletben
meghatározott kötelező gyakoriság mellett a napi vagy a heti időpontok
meghatározásra. Ha az útvonal és az időpont változik, arról a közszolgáltatónak kell
a szolgáltatást igénybe vevőket, a lakosságot értesítenie.
(2) E rendeletben meghatározott gyakoriságú hulladékszállítás mellett, ha az
ingatlantulajdonosnak többlet települési szilárd hulladéka keletkezik a
közszolgáltatónál megvásárolt és erre a célra rendszeresített hulladékgyűjtő-zsákba
helyezheti el. A hulladékszállítás díja (a zsák díja) e rendelet 2. mellékletében
megállapított díj.
Hulladékgyűjtő edényzet rendelkezésre bocsátása
20.§ (1) Az ingatlantulajdonos az ingatlanán keletkező vagy birtokába került
települési szilárd hulladékot a környezet szennyezését megelőző, károsítását kizáró
módon köteles gyűjteni, és ahhoz a Közszolgáltató szállítóeszközéhez
rendszeresített, a Közszolgáltató vagy az ingatlan tulajdonosa által biztosított
szabványos gyűjtőedényt köteles igénybe venni.
(2) Ha az ingatlantulajdonos a Közszolgáltató felé a valóságnak meg nem felelő
hulladékmennyiséget vagy adatot közöl, - ideértve az ingatlanon rendszeres
tartózkodó személyek számára vonatkozó adatot is, - és e miatt a hulladék
mennyisége rendszeresen legalább egy hónapon keresztül meghaladja az átvett
gyűjtőedény űrtartalmát, a közszolgáltató jogosult és köteles-a köztisztaság
biztosítása érdekében- az ingatlantulajdonos értesítésével, a tényleges mennyiségű
hulladéknak megfelelő űrtartalmú edényre cserélni az eredetileg az
ingatlantulajdonos rendelkezésre bocsátott gyűjtőedényt.
(3) A kötelező közszolgáltatás a közszolgáltató által meghatározott típusú
gyűjtőedényből történik. A gyűjtőedények mérete a következő:
a./ 60 literes,
b./ 80 literes, illetve
c./ 120 literes zárt edényzet.
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rendeltetésszerű használatáról, valamint környezetük tisztántartásáról.
(2) A Közszolgáltató az ingatlantulajdonos rendelkezésére bocsátott és
rendeltetésszerűen használt gyűjtőedények szükség szerinti javításáról, cseréjéről és
esetleges pótlásáról az ingatlantulajdonos bejelentése alapján a Közszolgáltató
köteles gondoskodni.
(3) A hulladékok gyűjtése során történő szennyezés esetén az ingatlan tulajdonosa,
míg a szabályszerűen kihelyezett gyűjtőedényekből történő hulladék begyűjtése,
szállítása során a közterületen okozott szennyezés esetén a Közszolgáltató köteles a
szennyezett terület megtisztítani és fertőtleníteni.
A hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedények elhelyezésével, használatával és
kezelésével kapcsolatos kötelezettségek
22.§ (1) A hulladék gyűjtésére szolgáló edényzetet több ingatlantulajdonos közösen
is használhatja.
23.§ (1) Az ingatlantulajdonos köteles az átvett gyűjtőedényeket a hulladék
elszállítása céljából a Közszolgáltató által megjelölt időpontban, a közterületen, a
begyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni.
(2) Gyűjtőedényt közterületen elhelyezni vagy tartósan tárolni kizárólag a képviselőtestület külön rendeletében szabályozott közterület-használatra vonatkozó
rendelkezések megtartásával, az ott szabályozott engedély, illetve közterülethasználati hozzájárulás alapján lehet.
Hulladékgyűjtő edényzet használatával, megőrzésével,
tisztántartásával kapcsolatos előírások
24.§ Az e rendeletben meghatározott háztartási hulladék gyűjtésére szolgáló
gyűjtőedények tisztántartásáról, fertőtlenítéséről az ingatlan tulajdonosa köteles
gondoskodni.
25.§ A hulladékgyűjtő edényeket csak annyira szabad megtölteni, hogy azok
zárhatóak legyenek.
A települési szilárd hulladék közszolgáltatás keretében történő szelektív
begyűjtése
26.§. (1) A lakosság a települési szilárd hulladék más összetevőitől elkülönítetten
gyűjthető papírt, műanyagot, fehér és színes üveget a Zöld Híd Régió Kft. által
működtetett hulladékgyűjtő szigeteken köteles elhelyezni.
(2) Gyűjtősziget használata esetén a hulladéknak az elhelyezés céljára szolgáló
helyre történő szállításáról az ingatlan tulajdonosa gondoskodik. A hulladékot a
kijelölt helyen – a Zöld Híd Régió Kft. előírásaira is tekintettel- úgy kell elhelyezni,
hogy az más hulladékfajtával ne keveredjen és a környezetet ne szennyezze.
(3) Szelektíven gyűjtött hulladék elhelyezésére szolgáló szabványos gyűjtőedények
elhelyezéséről, az edények ürítéséről, karbantartásáról, fertőtlenítéséről a Zöld Híd
Régió Kft., a gyűjtőedények, gyűjtőszigetek és környékük tisztántartásáról, a hó és
síkosság mentesítésről az önkormányzat gondoskodik. A begyűjtést szolgáló
szabványos gyűjtőedényt – jelöléssel vagy speciális kialakítással - meg kell
különböztetni egyéb gyűjtőedénytől.
(4) Szelektíven gyűjtött hulladék elhelyezésére szolgáló gyűjtőedények, illetve a
gyűjtőszigetek használatának rendjéről a Zöld Híd Régió Kft. rendszeresen köteles
tájékoztatást adni az ingatlantulajdonosoknak.
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27.§ (1) Építési törmelék – mint hulladék - elszállítására az ingatlan tulajdonosa,
illetőleg az köteles, akinek a tevékenysége révén a hulladék keletkezett.
A közszolgáltatási díj meghatározása
28.§ (1) A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételére
köteles, illetve a közszolgáltatást igénybe vevő ingatlantulajdonosnak települési
közszolgáltatási díjat – továbbiakban: közszolgáltatási díj - kell fizetnie.
(2) Az ingatlantulajdonos változása esetén a közszolgáltatási díjat a
közszolgáltatónak történt bejelentés hónapjának utolsó napjáig a korábbi, azt
követően pedig az új tulajdonos köteles megfizetni.
29.§. (1) A szemétszállításra igénybe vehető gyűjtőedényzetből történő
szemétszállítás esetén a díjat e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(2) A rendszeres hulladékszállításon túli, azon felüli hulladékszállítás díja az e
rendeletben meghatározott egységnyi díj alapján állapítható meg. Az egységnyi díjat
e rendelet 2. melléklete tartalmazza.
(3) A közszolgáltatásért fizetendő díjat a közszolgáltató számlázza ki.
30.§ (1) A közszolgáltatási díjat annak az ingatlantulajdonosnak kell megfizetnie, aki
jelen
rendeletben
foglaltak szerint a
hulladékkezelési
közszolgáltatás
igénybevételére köteles.
(2) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatás díját számla ellenében köteles utólag
megfizetni.
(3) A közszolgáltatási díj fizetésére kötelezettek – a (4) bekezdés kivételével- a
hulladékszállítási díjat 2 havonta utólag kötelesek megfizetni.
(4) A közszolgáltatási díjat tartalmazó számla adataival és összegével kapcsolatban
az ingatlantulajdonos a közszolgáltatónál írásban kifogást emelhet. A kifogásnak a
számla kiegyenlítésére vonatkozó kötelezettség teljesítésére halasztó hatálya nincs.
A kifogásra, annak kézhezvételétől számított 15 napon belül a Közszolgáltató
válaszolni köteles.
31.§ A hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost
terhelő díjhátralék adók módjára behajtható köztartozás.
Záró rendelkezések
32.§ Ez a rendelet 2011. január 1. napján lép hatályba, hatályát veszti
A helyi hulladékgazdálkodásról szóló 1/2003. (I.31.) önkormányzati rendelet,
valamint ennek módosításáról szóló 4/2004. (III.26.), 8/2004.- (VI.30.), 14/2004.
(XII.14.), 12/2005. (XII.16.), 2/2006. (I.31.), 11/2006. (XII.29.) és a 12/2007. (XII.22.)
önkormányzati rendeletek.
Terény, 2011. február 14.
Brozsó Andrásné
polgármester

Dr. Tóth Kálmán
körjegyző

Kihirdetve: 2011. február 15.
Dr. Tóth Kálmán
körjegyző
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A gyűjtőedényzetből történő szemétszállítás díjára vonatkozó szabályok
A rendelet 29.§-ának (1) bekezdése alapján a kommunális szilárd hulladék
összegyűjtésére a közszolgáltató 60 literes, 80 literes illetve 120 literes edényzetet
biztosít.
A 60 literes edényzet ürítésének díja:
A 80 literes edényzet ürítésének díja:
A 120 literes edényzet ürítésének díja:

2.400.- Ft / 2 hó
2.700.- Ft / 2 hó
3.300.- Ft / 2 hó
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A rendszeres hulladékszállításon felüli díjra vonatkozó szabályok
A képviselő-testület a rendelet 19.§-ának (2) bekezdésében és a 29.§.-ának (2)
bekezdésében írtak alapján a rendszeres hulladékszállításon felüli hulladékszállítás
szabályait és díját az alábbiak szerint határozza meg:
Azon háztartások, ahol az adott időszakban az általuk kötött közszolgáltatási
szerződésben rögzítetten túlmenően képződik hulladék, annak elszállítására térítés
ellenében a közszolgáltatótól rendszeresített zsákot vehetnek igénybe, melynek
befogadóképessége 120 liter, díja 500.-Ft/zsák, melyet a közszolgáltató
megbízottjától előre lehet megvásárolni.
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TÁJÉKOZTATÁS
a hulladékszállításról
TISZTELT TERÉNYI INGATLANTULAJDONOSOK!
TERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA AZ ÖNÖK SZÁMÁRA KÖTELEZŐ, TÖRVÉNY
ÁLTAL ELŐÍRT KÖZSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE A LEHETŐ LEGOLCSÓBB
MEGOLDÁST KERESVE VÁLASZTOTTA KI A LAKOSSÁGI SZILÁRD KOMMUNÁLIS
HULLADÉK RENDSZERES ELSZÁLLÍTÁSÁRA ALKALMAS SZOLGÁLTATÓT.
TELEPÜLÉSÜNKÖN A HULLADÉK ÖSSZEGYŰJTÉSÉT ÉS ELSZÁLLÍTÁSÁT
2011. JANUÁR 1-től a NÉ & PA Kft. VÉGZI
MINDEN HÉTEN PÉNTEKEN REGGEL 7.00 ÓRÁTÓL
Amennyiben az előre megadott napon a szállítás kimarad, úgy a rákövetkező munkanapon
vagy az előre egyeztetett és meghirdetett időpontban történik.
A szolgáltató biztosítja a zavartalan működéshez szükséges gépi eszközt és
munkaerő állományt, valamint a 120, 80 és 60l-es hulladékgyűjtő edényeket is. Az edényzet a
szolgáltató tulajdona, a lakosnak kötelessége az edény megóvása, az esetleges sérülések
illetve károk esetén teljes anyagi felelősséggel tartozik. Aki arra az űrtartalomra köti a
szerződést, amilyen űrtartamú kukával jelenleg rendelkezik, akkor a saját kukát
használhatja tovább.
A szolgáltatás ellátásáért az ingatlan tulajdonosok az egyéni szerződésük alapján díjat fizetnek
a szolgáltatónak 2 havonta, melyet a szolgáltató szed be. A díj tartalmazza a gyűjtés, szállítás
és ártalmatlanítási költséget is. Az árak akkor érvényesek, ha az átlag hulladék mennyiség
nem növekszik, hanem csökken.
A hulladékszállítás 2 havi díja a következő lehet:
120 l-es edényzet:
3.300 Ft/2 hó
80 l-es edényzet:
2.700 Ft/2 hó
60 l-es edényzet:
2.400 Ft/2 hó
A meg nem fizetett díjakat az önkormányzat köteles adók módjára behajtani!
Ezúton kérjük, mindenki a saját felelősségére döntse el, hogy melyik edényzetre van szüksége
a hetente keletkező hulladék gyűjtésére és ennek megfelelően kössenek szerződést a
szolgáltatóval! A legkisebb választható mennyiség a 60 l, ezt akkor is meg kell jelölni, ha
valakinek nem keletkezik ennyi hulladék. A „hétvégi házak” tulajdonosai kérhetik a féléves
mentességet, az egész évben üresen álló, nem használt ingatlanok után nem kell fizetni.
A szolgáltatási szerződések megkötésére január hónapban kerül sor, amelyről külön értesítést
fognak kapni.
Az árak 25% Áfát tartalmaznak.
Terény, 2011. január 3.
Brozsó Andrásné
polgármester

