
Balatonrendes Község Önkormányzata
 Képviselő-testületének 

5 /2012. (VI.29. ) önkormányzati rendelete

a köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről, a 
közterület használatáról és üzemképtelen járművek elhelyezésének rendjéről szóló  19/2010. /XII. 
23./ rendeletének módosításáról. 

Balatonrendes  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  hulladékgazdálkodásról  szóló  2000.  évi  XLIII. 
törvény 23. §-ban 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  KDt   Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi  Felügyelősége véleményének  kikérésével  a    következőket rendeli el:

1. §  A  rendelet  16. § (1) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

          „ (1) A települési szilárd hulladék begyűjtését, elszállítását Balatonrendes Község közigazgatási 

           területén a REMONDIS Tapolca Környezetvédelmi Szolgáltató Kft. 8300 Tapolca, Halápi u. 33. 
           (a továbbiakban: Közszolgáltató) jogosult és kötelest végezni. 

                  A települési szilárd hulladék környezetkárosítást kizáró módon történő ártalmatlanítását, a  
                  szelektíven gyűjtött hulladék begyűjtését, előkezelését, hasznosításra történő átadását az 
                  Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Kft. (a továbbiakban: ÉBH. Kft.) 8200 Veszprém,  
                  Házgyári út 1. biztosítja. Az ÉBH Kft. a szelektíven gyűjtött hulladék begyűjtését a Szolgáltató 
                  bevonásával végzi.” 

                „ (3) A települési szilárd hulladékkal (háztartási hulladékkal) kapcsolatos kötelező közszolgáltatás 
                    megkezdéséről és nyújtásának lényeges feltételeiről a tulajdonost (a jelen rendelet 2. §-ában rögzített, 
                    a rendelet hatálya alá tartozó szolgáltatást igénybevevőt) írásban értesíteni kell. A kötelező 
                    közszolgáltatással kapcsolatos jogviszonyt a kötelező közszolgáltatás igénybevételi kötelezettsége 
                    hozza létre, a közszolgáltatás részletes kérdéseit a szolgáltató és a tulajdonos között kötött szerződés 
                    rendezi. A szolgáltató köteles az ingatlantulajdonos részére szerződéskötést felajánlani. Az 
                    igénybevételi kötelezettség nem teljesítése az e rendeletben lévő jogkövetkezményeket vonja maga 
                    után.” 

2.   § A  rendelet  16. § (9) , (10), (11) (12) bekezdéssel egészül ki :
     
 „(9)  A szelektíven gyűjtött hulladék előkezelése, valamint hasznosításra történő átadás a Közszolgáltató 

válogatóművében  történik.  A  települési  szilárd  hulladék  a  Királyszentistváni  Hulladékkezelő 
Központban kerül elhelyezésre.”

           „(10)  A  közszolgáltatást  a  közszolgáltató  heti  rendszerességgel,  előre  meghatározott  napon,  előre 
meghatározott  időpontban  biztosítja,  melyről  az  igénybevevőket  írásban  tájékoztatja.  A  szolgáltatás 
időpontjának módosításáról az igénybevevőket legalább 7 nappal korábban tájékoztatni kell.” 

„(11) Az ingatlan tulajdonos köteles az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladékot szelektíven gyűjteni, 
a külön gyűjtött üveget, papírt, műanyag hulladékot az e célra kialakított hulladékgyűjtőben elhelyezni, melyet 
a közszolgáltatást végző szükség szerint elszállít.”

„(12) Az ingatlantulajdonos köteles az önkormányzat által szervezett közszolgáltatást hetente igénybe venni, 
illetve  a  hulladékot  a  begyűjtésre  e  rendeletben  feljogosított  szolgáltatónak  átadni  és  a  közszolgáltatás 
alapdíját az igénybevételtől függetlenül megfizetni „



3.  § A  rendelet  „Az ingatlantulajdonosok kötelezettségei” alcím helyébe következő  alcím lép:

    „A közszolgáltatási szerződés tartalma az ingatlan tulajdonos és a szolgáltató jogai, illetve kötelezettségei     
     valamint a hulladékkezelési közszolgáltatási díj.” 

 4. §  A  rendelet  17. §  helyébe a következő rendelkezés lép:

       „(1)Jelen rendelet alkalmazása szerint az ingatlantulajdonos és a Szolgáltató közötti szerződés főbb tartalmi 
elemei a következők:

a) a szerződő felek megnevezése, címe;
b) a szolgáltatással érintett ingatlan megnevezése, címe;
c) a szállítás helye és gyakorisága;
d) a gyűjtőedény használatára, a ki- és behelyezésre vonatkozó kötelezettségek;
e) a szolgáltatási díj megállapításának alapja;
f) a változásokkal kapcsolatos bejelentési kötelezettség;
g) a szolgáltatási díj megfizetésének módja, határideje;
h) a díjfizetés elmulasztásának jogkövetkezményei;
i) a késedelmes fizetés esetére alkalmazható késedelmi kamat mértéke.

       (2) Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkező vagy birtokába került települési szilárd hulladékot az e 

       rendeletben meghatározott  módon és helyen gyűjteni,  továbbá hasznosításáról  vagy ártalmatlanításáról  
       gondoskodni.  E kötelezettség teljesítése során az ingatlantulajdonos köteles:

a) az ingatlanán keletkező hulladék mennyiségét alacsony szinten tartani, 
b) a települési szilárd hulladékot – különös tekintettel a hulladék további kezelésére – az elszállításra 

való átvételig a tulajdonában, használatában lévő ingatlanon gyűjteni, illetve tárolni, ennek során 
megfelelő gondossággal  eljárni annak érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi épségét, 
egészségét  és  jó  közérzetét  ne  veszélyeztesse,  a  természetes  és  épített  környezetet  ne 
szennyezze, a növény- és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja,

 
        (3)  A hulladék elszállítás céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelének – a közterület szennyezésének elkerülése 
        érdekében – lecsukott állapotban kell lennie. A hulladékot a gyűjtőedénybe úgy kell elhelyezni, hogy az edény 
        mozgatásakor ne szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza.  

(4) A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű és gyalogosforgalmat és elhelyezése egyébként sem 
járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével. 

        (5)  Az  ingatlantulajdonos  köteles  gondoskodni  a  gyűjtőedény  tisztántartásáról,  fertőtlenítéséről,  
        rendeltetésszerű használatáról és környezetének tisztántartásáról.

        (6) Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényben összetömörödött vagy        
        befagyott, illetve az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt az edényt nem lehet kiüríteni, 
        az ingatlantulajdonos a szolgáltató felhívására köteles az edényt üríthetővé, illetve használhatóvá tenni. 

(7)Tilos a gyűjtőedénybe folyékony, mérgező, tűz- és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet vagy egyéb 
olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a begyűjtést, ürítést végző személyek   életét, testi épségét, 
egészségét.

       (8) A szolgáltató köteles a rendelet hatálya alá tartozó ingatlanon keletkezett hulladékot az e rendeletben előírt 
      szabályok szerint rendszeresen elszállítani a kijelölt hulladék lerakóhelyre, illetve annak ártalmatlanításáról a 
      szakmai környezetvédelmi szabályoknak megfelelő módon gondoskodni. 

      (9) A szolgáltató köteles a gyűjtőedény kiürítését kíméletesen, az elvárható gondossággal végezni, a kiürített 
      gyűjtőedény úgy elhelyezni, hogy az a közlekedést ne akadályozza. 

      (10) A szabályszerűen kihelyezett gyűjtőedény ürítése során esetleg keletkező szennyeződés takarításáról a 



5. § A  rendelet  18. §  helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Képviselő-testület a települési  szilárd hulladékbegyűjtés és elszállítás céljából  rendszeresített  gyűjtőedények 
ürítéséért fizetendő közszolgáltatási díjat (a továbbiakban: közszolgáltatási díj) egyéves díjfizetési időszakra, 
kéttényezős díjként állapítja meg. 

 (2) Az adott évre megállapított egységnyi díjtételt a rendelet  1. melléklete tartalmazza.

(3) A Szolgáltató a szolgáltatást igénybe vevők felé negyedévente 3 db egyenlő összegű havi számlát bocsát ki a 
következő negyedévre vonatkozóan. 

(4)Tulajdonosváltás esetén az ingatlan új tulajdonosa a tulajdonosváltozást követő hónap első napjától köteles a 
szolgáltatás díját megfizetni. 

(5)   Az  újépítésű  ingatlanok  esetében  a  használatbavételi  engedély  jogerőre  emelkedését  követő  hónap  első 
napjától kell a szolgáltatás díját megfizetni.

(6) A díj  késedelmes megfizetése esetén az ingatlantulajdonos a számára első ízben megküldött  felszólításban 
meghatározott fizetési határidőtől a késedelemmel érintett naptári napot megelőző utolsó napon érvényes jegybanki 
alapkamattal megegyező mértékű késedelmi kamattal növelt díjat köteles megfizetni.

(7) Kérelmére mentesül a kötelező közszolgáltatási díj ürítési díjának megfizetése alól az-az ingatlan tulajdonos, aki 
fogyasztásmentes közüzemi számlákkal bizonyítja,  hogy az ingatlant igazoltan sem ő, sem más nem használja, 
települési hulladéka nem keletkezik és állandó lakóhelye más településen van.

(8) A használaton kívüli ingatlan esetében, a tulajdonos köteles évente március 1-ig a megelőző évre vonatkozó 
közüzemi  igazolást  (víz  vagy  elektromos  áram)  írásban  megküldeni  a  közszolgáltató  részére.  Amennyiben  a 
közüzemi igazolások nem igazolják, hogy az ingatlant nem használták úgy a teljes szünetelő időszak a mindenkori 
jegybanki alapkamattal terhelten kerül kiszámlázásra. 

(9) Az üdülő ingatlanok esetében a használati szezon a II. III negyedév.

(10) Mentesül a kötelező közszolgáltatási díj adott havi ürítési díj részének megfizetése alól távollétének idejére az 
az  ingatlantulajdonos,  aki  az  ingatlanát  állandó  lakás  céljára  használja,  és  az  ingatlanától  megszakítás  nélkül 
legalább 60 napig távol van, és a távollétét megelőzően legalább 15 nappal korábban írásban a Szolgáltatónak 
bejelentette.  Az  ingatlantulajdonos  ingatlan  ismételt  használatba  vételét  követő  5  napon  belül  köteles  írásban 
bejelenteni a Közszolgáltatónak. 

(11) Az időlegesen használt ingatlanokra vonatkozó bejelentés iratmintáját a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(12)  A folyamatosan és időlegesen használaton kívüli ingatlanok használatát a Szolgáltató ellenőrizheti. 

6. §   A  rendelet  1  számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1.  számú melléklete lép.

7.§   A rendelet 8 számú melléklettel egészül ki, mely jelen rendelet  2. számú melléklete.

Záró rendelkezések

8. § (1) Ez a rendelet 2012. július 1. napján lét hatályba. 
        (2) A rendelet hatálybalépésével hatályát veszti: Balatonrendes Község Önkormányzat 19/2010 (XII.23) 
              önkormányzati rendelet 15.§ (1) bekezdése 

Balatonrendes, 2012. június 28.

  Fuchs Henrik     Soltész Attila



  polgármester címzetes főjegyző 

1 számú melléklet  az  5/2012. (VI.29.) önkormányzati rendelethez

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

alap- és egyszeri ürítési díja 

 
A közszolgáltatás díja

A települési szilárd hulladék kezelési közszolgáltatási díjat a következők szerint határozza meg: 

A települési  szilárd hulladék elszállításának díja két tényezős díj meghatározásával  2012. július  1-től 2012. 
december  31-ig 
2013  január  1-től  a  KSH  által  közölt  inflációs  rátával  megemelten  kell  alkalmazni  2013  január  1-től  2013 
december 31-ig.

1 A B c D
2 Edényméret
 3 60 liter/hét 80 liter/hét 120 liter/hét 
 4 Alapdíj 222 222 222
 5 Ürítési díj 175 234 351
 6 Közszolgáltatási díj összesen 397 456 573

A hatósági ár a szolgáltató által készített költségelemzés alapján kerül megállapításra, és a megállapított díjat a 
szolgáltató szedi be.

-az egyszeri ürítés mértékét meghaladó többlet 
háztartási hulladék emblémás zsák          621 .-Ft

A megállapított hatósági ár az általános forgalmi adót nem tartalmazza.



2 számú melléklet az  5/2012. (VI.29.) önkormányzati rendelethez

„ Bejelentés az időlegesen használt ingatlanok ürítési díja alóli mentesség igényléshez

Név:…………………………………………...Leánykori név:……………………….….….
Anyja neve:……………………….……..…………Születési hely:………………………
Születési év, hónap, nap……………………………Szem. ig. szám:……………………
Állandó lakóhely:…………………………..……………………………………….…........
Tartózkodási hely:……………….…………………………………………...………………

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

Az  ingatlan  a  következő  időponttól  üres:  Bejelentem,  hogy  a  közszolgáltatással  érintett  ingatlan 
átmenetileg         év                     hó      naptól                   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.

…………………, 201……………………..

  ………..………………………..
Kérelmező aláírása


