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Bakonybél Önkormányzata Képviselıtestületének
1/1996.(III.11.) rendelete
az egyes helyi közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl és a
köztisztaságról1
(módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg)
2 3

, Bakonybél Önkormányzat Képviselıtestülete (a továbbiakban: Képviselıtestület) a
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 23. §-ban és a 31. § (2)
bekezdésben kapott felhatalmazás alapján az egyes helyi közszolgáltatások kötelezı
igénybevételérıl és a köztisztaságról a következı rendeletet alkotja meg:
I. Fejezet
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1.§
A rendelet célja azoknak a helyi szabályoknak a megállapítása, amelyek biztosíthatják
Bakonybél település köztisztaságával összefüggı feladatok eredményes végrehajtását, a
köztisztasági szolgáltatás ellátásának és igénybevételének rendjét.
2.§
(1)
(2)

E rendelet hatálya Bakonybél Önkormányzat közigazgatási területére terjed ki.
A rendelet hatálya a közigazgatási területen kiterjed a magánszemélyekre, a jogi
személyekre, illetve a jogi személyiséggel nem rendelkezı egyéb szervezetekre.
3.§
Nem terjed ki a rendelet hatálya a veszélyes hulladékokra, valamint a települési
folyékony hulladékokra és a velük összefüggı tevékenységre.
4.§

(1)

(2)

(3)

1

4

A képviselıtestület a község területén a települési szilárd hulladék összegyőjtését,
elszállítását és ártalommentes elhelyezését valamint szilárd hulladéklerakó
üzemeltetését helyi közszolgáltatás (a továbbiakban: közszolgáltatás) útján biztosítja.
A közszolgáltatással ellátott területen lévı ingatlan tulajdonosa, kezelıje, használója (a
továbbiakban együtt: tulajdonos) az ingatlanán keletkezı háztartási hulladék
elhelyezésérıl – e rendeletben meghatározott módon – a közszolgáltatás kötelezı
igénybevétele útján köteles gondoskodni.
5
Azok a gazdálkodó szervezetek, amelyek a környezetvédelmi hatóság által
engedélyezett – települési hulladék ártalmatlanítására alkalmas – hulladékkezelési
berendezéssel, létesítménnyel rendelkeznek, azok a (2) bekezdés szerinti kötelezettség
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alól mentesülnek, ha a tevékenységük során képzıdött települési szilárd hulladék
ártalmatlanításáról ezekben a berendezésekben, létesítményekben gondoskodnak.
5.§
A köztisztaság megırzésében mindenki köteles hathatósan közremőködni és a
települési környezet (különösen: közterületek) szennyezıdését, fertızését
eredményezı tevékenységtıl, illetıleg magatartástól tartózkodni.
II. Fejezet
AZ INGATLANOK ÉS KÖZTERÜLETEK
TISZTÁNTARTÁSA
6.§
(1)

(2)
(3)

(4)

(5)
(6)

Az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni:
a.) Az ingatlan elıtti járda, (járda hiányában 1 m széles területsáv, illetıleg ha a járda
mellett zöld sáv is van, az úttestig terjedı teljes terület), továbbá a járda és az út
közötti kiépített vagy kiépítetlen terület gondozásáról, tisztántartásáról, szemét és
gyommentesítésérıl, a hó eltakarításról és a sikosságmentesítésrıl
b.) A járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek mőtárgyai tisztántartásáról.
c.) A beépítetlen telekingatlan tisztántartásáról és gyommentesítésérıl.
d.) A telekingatlanról a járdára és az úttest fölé nyúló ágak és bokrok megfelelı
nyesésérıl.
Két szomszédos terület, épület közötti közforgalmi területsáv vagy átjáró esetében a
tisztántartási kötelezettség a tulajdonosok között 50-50 %-ban oszlik meg.
Az üzletek egyéb elárusító helyek, vendéglátó egységek, intézmények és szolgáltató
egységek elıtti járda-szakaszt, illetıleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig
terjedı teljes területet a tulajdonos köteles tisztántartani.
Az ingatlan elıtti járdát a tulajdonos naponta mind a téli, mind a nyári idıszakban
legkésıbb reggel 9 óráig köteles letakarítani és a hulladékot az összegyőjtött háztartási
hulladékkal együtt elszállítani.
A közterületek tisztántartása nappal és éjszaka, idıbeni korlátozás nélkül végezhetı.
A közterületet rendeltetéstıl eltérıen használni csak közterület-használati engedély
birtokában lehet.
7.§

(1)

(2)

A közterületek, a közterületi sávok feltakarításából keletkezett szemetet, kerti
hulladékot a háztartási hulladékgyőjtı tartályban kell elhelyezni. Amennyiben a
szokásos mennyiségőnél nagyobb mennyiségő szemét keletkezik, annak elszállításáról
a tulajdonos köteles gondoskodni.
Tilos a helyiségek és területsávok feltakarításából, felmosásából keletkezett
szennyezıdést, szennyvizet a közterületre, a csapadékelvezetı rendszerbe beleseperni,
illetıleg beleönteni.

3
8. §
(1)

(2)

(3)

Mindennemő anyag szállításánál ügyelni kell arra, hogy a közterület be ne
szennyezıdjék. Ha bármilyen szállítmány fel- vagy lerakásánál vagy szállítás alatt a
közterület beszennyezıdik, a szállító köteles azt a fel- vagy lerakás elvégzése után,
illetıleg a szállítás során azonnal megtisztítani.
Építési munkálatoknál, illetıleg egyéb közterület használata során a fákat, valamint a
közterületi létesítményeket védıburkolattal kell körülvenni. A rongálódásból
keletkezett kárt annak okozója köteles megtéríteni.
Közterületen a gépjármővet lemosni nem lehet.
9. §

(1)

(2)
(3)
(4)
(5)

Sport és egyéb rendezvények tartása idején a rendezvény szervezıje köteles
gondoskodni a várható forgalomnak megfelelı számú illemhely biztosításáról,
üzemeltetésérıl, valamint a rendezvény alatt és azt követıen a terület tisztántartásáról.
Az úttestet, a járdát és az egyéb közterületet bármiféle szeméttel (szennyvízzel, emberi
és állati ürülékkel) beszennyezni tilos.
Az ebek által okozott szennyezés eltakarításáról az eb sétáltatója haladéktalanul
köteles gondoskodni.
Az ingatlan tulajdonosa köteles az ingatlan elıtt hótól, jégtıl és ónos esıtıl síkossá
vált járdaszakaszt (szükség esetén naponta többször is) a síkosságtól mentesíteni.
Hólerakást elhelyezni nem lehet:
- útkeresztezıdésben,
- útburkolati jeleken,
- a tömegközlekedésre szolgáló jármő megállóhelyénél,
- közszolgálati felszerelési tárgyra,
- kapubejárat elé, annak szélességében.
10. §

(1)
(2)
(3)
(4)

A közterület felszerelési és berendezési tárgyainak beszennyezése, illetıleg rongálása
tilos.
A közterületen levı növények (fák, bokrok, díszcserjék, stb.) rongálása, csonkítása,
leszakítása tilos. Fakivágás közterületen a körjegyzı engedélyével végezhetı.
Gyermekjátszótereken, az ilyen jellegő parkokban ebeket sétáltatni még pórázon sem
lehet.
Fákon, közterületen álló építményeken, épületek falán, kerítéseken – a
rendeltetésszerően hirdetésre szolgáló berendezések kivételével – hirdetni, falragaszt
vagy reklámot elhelyezni tilos.
III. Fejezet
TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉK KEZELÉSE,
KÖZTISZTASÁGI SZOLGÁLTATÁS
11. §

(1)

Települési szilárd hulladékot, ezen belül települési háztartási hulladékot és egyéb
szilárd hulladékot csak az e célra kijelölt és hatóságilag engedélyezett hulladéklerakó
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(2)

(1)

(2)
(3)
(4)

(5)
(6)

telepen, kijelölt szeméttelepen az üzemeltetési szabályzatban foglaltak betartásával
szabad elhelyezni.
Nem minısül települési kommunális hulladéknak a különleges (veszélyes) hulladék,
az állati hulla, trágya, jég, hó, sár, fertızı vagy robbanásveszélyes anyag, a
tőzveszélyes hulladék, nagymérető, eredeti alakjában a szabványos győjtı edénybe
nem helyezhetı göngyöleg.
12. §
6

A közigazgatási területen a települési szilárd hulladék összegyőjtése, elszállítása és
ártalommentes elhelyezése, a hulladéklerakó üzemeltetése a képviselıtestület által
szervezett köztisztasági közszolgáltatás útján történik.
A szolgáltatóval a közszolgáltatás ellátására vonatkozó szerzıdést a képviselıtestület
felhatalmazása alapján a polgármester köti meg.
A közszolgáltatás a közigazgatási terület központi belterületére, egyéb belterületére és
külterületi lakotthelyére terjed ki.
78
, A szolgáltató és az ingatlan tulajdonos között a kötelezı közszolgáltatással
kapcsolatos szerzıdéses jogviszony a szolgáltatási szerzıdés megkötésével, vagy az e
rendelet 1. számú melléklete szerinti a közszolgáltatás rendelkezésre állását tartalmazó
ajánlat átvételének ténye hozza létre. Gazdálkodó szerv vonatkozásában a szerzıdés
megkötésével jön létre a jogviszony.
A szolgáltató az ingatlan tulajdonosával szemben a teljesítést csak jogszabályban,
illetve e rendeletben meghatározott esetben szüneteltetheti, illetıleg korlátozhatja.
A közszolgáltatás nyújtásának lényeges feltételeiben bekövetkezı változásról a
szolgáltató haladéktalanul a változás bekövetkezte elıtt köteles a tulajdonost értesíteni.
Az értesítés elsısorban írásban, de más alkalmas módon is történhet.
13. §

(1)

(2)

A szolgáltató köteles 1 db általa rendszeresített, minimálisan 110 l őrtartalmú
szabvány győjtıtartályt a tulajdonos rendelkezésére bocsátani, melyet a tulajdonos
köteles használni. Ha a keletkezı hulladék mennyisége rendszeresen meghaladja a
rendelkezésre bocsátott győjtıtartály őrtartalmát a felek nagyobb győjtıtartály
kihelyezésérıl is megállapodhatnak.
A rendeltetésszerően használt győjtıtartály karbantartásáról, illetve cseréjérıl a
szolgáltató köteles gondoskodni. A rendeltetésszerő használatból eredı károkat a
tulajdonos köteles megfizetni. A kártérítés összegét a szolgáltató a károkozás
idıpontját követı elsı számlában érvényesítheti.
14. §

(1)

(2)

6

A tulajdonos a rendelkezésre bocsátott győjtıtartályban a háztartásokban szokásosan
keletkezı hulladékot tömörítés nélkül helyezheti el úgy, hogy az a hulladék elszállítása
során a gépi ürítést ne akadályozza.
A tulajdonos köteles a győjtıtartályt a szolgáltató által megjelölt idıben közterületen a
győjtı jármővel megközelíthetı, ürítésre alkalmas helyen elhelyezni, ezen túlmenıen a
győjtıedény közterületen nem tárolható.
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(4) bekezdést módosított a 12/2001.(VI.24.) Ör. hatályos 2001.07.01-tıl.
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5
(3)

A tartály nem akadályozhatja a jármő- és gyalogosforgalmat és elhelyezése egyébként
sem járhat baleset- vagy károkozás veszélyének elıidézésével.
15. §

(1)

(2)

A szolgáltató a közszolgáltatás keretében megtagadhatja a háztartási hulladék
elszállítását, ha
a.) az nem a rendszeresített és a szolgáltatótól átvett győjtıtartályban kerül elszállítás
céljából átadásra,
b.) érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy olyan anyagot tartalmaz, amely a
háztartási hulladékkal együtt nem győjthetı, szállítható, illetve ártalmatlanítható.
Az (1) bekezdés a.) és b.) pontjában említett esetekben a szolgáltató külön díj
megfizetése esetén gondoskodik az így átadott háztartási hulladék egyedi többlet
szolgáltatás keretében való összegyőjtésérıl, elszállításáról, illetve ártalmatlanításáról.
16.§

(1)
(2)

(3)

(4)
(5)
(6)

(7)

9

9

A kötelezı közszolgáltatásért a tulajdonos díjat köteles fizetni. A közszolgáltatásért
fizetendı díjat a képviselıtestület e rendelet 2. számú mellékletében állapítja meg.
10
Az (1) bekezdésben meghatározott díj összegébıl 50 %-os mértékő kedvezményre
jogosult:
a.) Az üdülı ingatlan tulajdonosa, illetve az a tulajdonos aki a tulajdonában álló lakást
üdülés pihenés céljára, nem otthonként használja.
b.) Az a tulajdonos, aki lakásában egyedül él.
11
A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos díj magában foglalja az e rendelet
3.számú mellékletében rögzített kalkulációs séma és díjképlet alapján – a díjfizetési
idıszakra vonatkozó – közszolgáltatással felmerülı költségeket, a szolgáltató
nyereségét. A díjszámítási idıszak megegyezik a naptári évvel: január 1-tıl december
31-ig szól.12,13
14 15
,
16,17,18,19
A közszolgáltatás díját a szolgáltató a közszolgáltatást igénybe vevı felé
negyedévente számlázza, fizetési határidı a számla kézhezvételétıl számított 8 nap.
Nincs helye szolgáltatási díj fizetési kötelezettség megállapításának, ahol nem lakott a
az épület és ennek tényérıl, várható idıtartamáról a szolgáltatás korábbi
igénybevevıje elızetesen írásban értesíti a szolgáltatót.
A képviselıtestület olyan magánszemélyek esetében, akik szociális helyzetük alapján
a közszolgáltatási díjat nem tudják megfizetni, átmeneti segélyt – az átmeneti segélyre
vonatkozó szabályok alkalmazásával – állapíthat meg.
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Módosította (a bekezdés utolsó mondatát) a 10/2004.(V.15.) r., hatályos 2004.07.01-tıl.
13
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(8)
(9)

(10)

20

Az (5) bekezdésben meghatározott esedékességi idıpontig be nem fizetett díj
beszedésére és behajtására a Hgt. rendelkezéseit kell alkalmazni.
21 22
, A szolgáltató jogosult a szolgáltatás igénybevételére kötelezettek nyilvántartására
azon cél érdekében, hogy ellenırizhetı legyen a díjfizetési kötelezettség teljesítése,
illetve a díjhátralék behajtása.
23 24
, A szolgáltatási díj esedékességét követı 5 év elteltével a díjhátralékot illetve az
annak kiegyenlítésére kötelezettet elévülés miatt a nyilvántartásból törölni kell.
17. §

(1)
(2)

(3)

A tulajdonos megtagadhatja a díj megfizetését abban az esetben, ha a szolgáltató
közszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget.
Nem tagadható meg a díj fizetése az (1) bekezdés szerint, ha a szolgáltatót a
közszolgáltatás nyújtásában az idıjárás vagy más elháríthatatlan ok akadályozta és a
szolgáltató az akadály elhárulását követıen a lehetı legrövidebb idın belül pótolta
mulasztását.
A tulajdonosváltozást a szolgáltatónak vagy a megbízónak be kell jelenteni. A
tulajdonosváltozás bejelentés esetében a bejelentés hónapjának utolsó napjáig a régi
tulajdonost terheli a díj fizetési kötelezettség.
18. §

(1)

(2)

A háztartásokban összegyőlı nagyobb mérető – a rendszeres hulladékgyőjtés kapcsán
szabványos győjtı edényzetbe nem helyezhetı el – tárgyak, eszközök (bútorok,
háztartási gépek) az úgynevezett egyéb szilárd hulladékok elszállításáról a
képviselıtestület az évente megszervezett lomtalanítási akció keretében gondoskodik.
A lomtalanítási akció idıpontjáról és lebonyolításáról a körjegyzı a helyben szokásos
módon tájékoztatja a lakosságot.
IV. Fejezet
KÖZTISZTASÁGI RENDELKEZÉSEK BETARTÁSÁNAK
ELLENİRZÉSE
19. §
Az e rendeletben meghatározott rendelkezések betartásának ellenırzésérıl a körjegyzı
gondoskodik.
20. §

(1)

20

25

Aki e rendeletben meghatározott magatartási szabályokat, kötelezettségeket és
tilalmakat megszegi szabálysértést követ el és 30.000 Ft-ig terjedı pénzbírsággal
sújtható az alábbiak szerint, aki:

Módosította a 12/2001.(VI.24.) Ör., hatálybalépés: 2001.07.01.
(8) bekezdést módosította a 12/2001.(VI.24.) Ör. hatályos 2001.07.01-tıl
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(1) bekezdés elsı mondatát módosította a 12/2001.(VI.24.) Ör. hatályos 2001.07.01-tıl
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(2)

a.) az üzletek és egyéb elárusító helyek, vendéglátó üzletek, intézmények bejáratai
mellett hulladékgyőjtıt nem helyez el, illetve szabályszerő ürítésőkrıl nem
gondoskodik;
b.) az ingatlanok elıtti és közforgalmi területsáv tisztántartásáról nem gondoskodik;
c.) anyagszállításnál közterület szennyezését követıen tisztítási kötelezettségének
nem tesz eleget, közterületen gépjármővet mos;
d.) a rendezvények tartását követıen tisztántartási kötelezettségének nem tesz eleget,
közterületet szennyez, ebek által okozott szennyezıdés eltakarításáról nem
gondoskodik, síkosság elleni mentesítési kötelezettségének nem tesz eleget;
e.) a közterületi, felszerelési és berendezési tárgyakat beszennyezi, rongálja,
növényekben kárt tesz, engedély nélkül fát kivág, kijelölt helyen kívül
hirdetményt, falragaszt, vagy reklámot helyez el;
f.) háztartási hulladékot nem a kijelölt helyen rak le, vagy az elıírásokat megszegi;
g.) hulladékgyőjtı edényt rendeltetéstıl eltérıen használ, nem háztartási hulladékot
rak az edénybe, rothadó, nagyon bőzös szemét elszállításáról és ártalmatlanításáról
nem gondoskodik;
h.) szemétgyőjtı edény tisztántartási és fertıtlenítési kötelezettségét elmulasztja.
Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt a közterületfelügyelı helyszíni
bírságot szabhat ki.
V. Fejezet
HATÁLYBALÉPTETİ RENDELKEZÉSEK
21. §

(1)

(2)

E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba és egyidejőleg hatályát veszti a
köztisztaságról és közterülethasználatról szóló 6/1992.(IV.2.) Ör. számú rendelet
valamint az azt módosító 5/1995.(III.31.) Ör. számú rendelet.
E rendelet kihirdetésérıl a körjegyzı a helyben szokásos módon gondoskodik.
VI. Fejezet
ÉRTELMEZİ RENDELKEZÉSEK

E rendelet alkalmazása szempontjából:
a.) szolgáltató: X-ION Kft. Zirc
b.) köztisztaság: a közigazgatási területen lévı közutak, terek, járdák és ezekhez
tartozó mőtárgyak, továbbá közcélú zöldterületeken keletkezett szemét
összetakarításáról, elszállításáról, szükség szerinti portalanításáról való
gondoskodás;
c.) közterület: az ingatlannyilvántartásban közterületként bejegyzett földterület, mely
rendeltetésszerően használható;
d.) köztisztasággal összefüggı tevékenység: az egyes ingatlanok – ezen belül
különösen lakóépületek és az emberi tartózkodásra (üdülés, pihenés, szállás, stb.
céljára) szolgáló más épületek, továbbá a nem lakás céljára szolgáló helyiségek és
hozzájuk tartozó területek, valamint a közterületek tisztántartása;
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e.) köztisztasági szolgáltatás: a szolgáltató által végzett települési szilárd hulladék
összegyőjtése, kezelése, kijelölt lerakó helyre való elszállítása, hulladék
ártalmatlanítási és hasznosítási tevékenység, a közterület tisztántartása;
f.) települési szilárd hulladékkal összefüggı tevékenység: a települési szilárd hulladék
kezelése, ártalmatlanítása, és hasznosítása;
g.) tisztántartás: az egyes ingatlanok és közterületek tisztántartása, hó és sikosság
mentesítése, illetve pormentesítése;
h.) ártalmatlanítás: települési szilárd hulladéknak a kijelölt lrekó helyen illetıleg
létesítményekben történı – hasznosítás nélküli elhelyezése, rendezett lerakás vagy
elégetése;
i.) települési szilárd hulladék: háztartási hulladék (szemét) és egyéb szilárd hulladék;
j.) háztartási hulladék (szemét): lakások, valamint a lakás, üdülés, pihenés céljára
hasznát egyéb helyiségekben, valamint a lakók közös használatára szolgáló
helyiségekben és területeken keletkezett szilárd hulladék, így például: a salak,
rongy, a söpredék, a hamu, korom, edény, eszköz, ablaküveg, papír, konyhai
hulladék (ideértve a mőanyag konzervdobozt, üveget, kisebb mérető bútordarabot)
továbbá kisebb mennyiségő falvakolat, a kerti és gazdasági hulladék, falomb,
nyesedék, valamint a lakásban folytatott kisipari tevékenység gyakorlásából
keletkezett hulladék, ha a naponta keletkezett mennyiség nem haladja a
meghatározott – szokásosnak minısülı mennyiséget;
k.) egyéb szilárd hulladék: a lakásban és az emberi tartózkodásra szolgáló más
helyiségben felhalmozódott szilárd hulladék (nagyobb mérető berendezési tárgy,
lom, bútor, ágybetét, háztartási berendezés, és készülék stb.) valamint az azokhoz
tartozó területeken illetıleg közterületeken keletkezett szilárd hulladék (szemét);
l.) zöldterület: nagyobb részt növényzettel borított közterület, amely magába foglalja
a murvázott és nem parkolás céljára kijelölt közterületet és a szegéllyel elválasztott
úttestet és járda közötti szigetet is;
m.) parkosított terület: füvesített, növényzettel borított közterület, amely magába
foglalja a murvázott és nem parkolás céljára kijelölt közterületet és a szegéllyel
elválasztott úttestet és járda közötti szigetet is;
n.) lakás és helyiségei: lakótelken a lakóépületben és a lakóépület melléképületében
huzamos emberi tartózkodásra szolgáló helyiségek;
o.) nem lakott épület és tartós szünetelés: olyan lakóépület és annak helyiségei,
melyekben bizonyíthatóan legalább 3 hónap óta nem laknak, illetıleg használatát
szüneteltetik;
p.) nagyobb mérető berendezési tárgy: háztartási hulladéknak nem minısülı, lakás
használata folytán feleslegessé, nagyobb részt használhatatlanná vált tárgy,
melynek hosszmérete a 3 m-t, területi mértéke a 9 m2-t, térmértéke a 2
légköbmétert nem haladja meg.
Bakonybél, 1996. március 7.
Kuti Ferenc sk.
Polgármester

Markóné Kerper Erika sk.
körjegyzı

A rendelet kihirdetésének idıpontja: 1996.március 11.
Markóné Kerper Erika sk.
körjegyzı
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Módosító rendeletek

Rendelet száma
12/1996.(IV.29.)
14/1996.(VIII.21.)
1/1997.(I.28.)
12/1997.(IX.30.)
4/1998.(II.15.)
14/1999.(XII.21.)
12/2001.(VI.24.)
18/2001.(XII.05.)
24/2002.(XII.17.)
5/2003.(II.20.)
6/2004.(IV.30.)
10/2004.(V.15.)
10/2005.(VI.20.)
15/2006.(XII.20.)
13/2007.(XII.20.)

Hatálybalépés
Idıpontja
1996.05.01.
1996.09.01.
1997.02.01.
1997.10.15.
1998.03.01.
2000.01.01.
2001.07.01.
2002.01.01.
2003.01.01.
2003.02.23.
2004.05.01.
2004.07.01.
2005.07.01.
2007.01.01.
2008.01.01.

Hatályon kívül helye
zı rendelet száma
14/1996.(VIII.21.)
18/2001.(XII.05.)
18/2001.(XII.05.)

Hatályon kívül helye
zés idıpontja
1996.09.01.
2002.01.01.
2002.01.01.

18/2001.(XII.05.)
12/2001.(VI.24.)

2002.01.01.
2001.07.01.

24/2002.(XII.17.)

2003.01.01

10/2005.(VI.20.)
15/2006.(XII.20.)
13/2007.(XII.20.)

2005.07.01.
2007.01.01.
2008.01.01.

A fenti önkormányzati rendeletekkel módosított egységes szerkezetbe foglalt rendelet lezárva
2007. december 20.

Kerper Erika
körjegyzı
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1.számú melléklet
a 7/1996.(III.11.) Ör. számú rendelethez
SZEMÉTSZÁLLÍTÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI AJÁNLAT
Bakonybél Önkormányzat közigazgatási területén a szemétszállítási közszolgáltatás minden
magánszemélyre, jogi személyre, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezetre
kötelezı
Bakonybél Önkormányzat Képviselıtestületének
7/1996.(III.11.) Ör. számú rendelete alapján.
A szolgáltatást végzı szervezet: X-ION Kft. Zirc
szolgáltató megbízásából Önnek
Név
Település, utca, házszám
Lakóhely címe
a szemétszállításra az ajánlatot (a szolgáltatás rendelkezésre állását) megadom:
 1 db ........... literes őrtartalmú kukát használatra átadok.
 Hetente egy napon (jelenleg: .................) a kuka ürítése.
 A szemétszállítási napon a kukát az ingatlana elıtti közterületre kell kitennie, úgy,
hogy az a gépjármővel megközelíthetı legyen, ezen túlmenıen az edény közterületen
nem tárolható. A kitett edény nem akadályozhatja a jármő- gyalogos forgalmat és
elhelyezése egyébként sem járhat baleset- vagy károkozás veszélyével.
 A kuka ürítése megtagadható, ha az nem a szolgáltatótól átvett; továbbá érzékszervi
észleléssel megállapítható, hogy az olyan anyagot tartalmaz, amely a háztartási
hulladékkal együtt nem győjthetı, szállítható, illetve ártalmatlanítható.
 Az idıjárás vagy más elháríthatatlan ok akadályozza a szolgáltatást, azt a szolgáltató a
lehetı legrövidebb idın belül pótolja.
 A szemétszállításért az önkormányzat rendeletében megállapított díjat kell fizetni. A
szemétszállítás ........(év) .................(hó) ......napjától érvényes havi díja egy kuka esetén:
......................................,-Ft áfával
......................................,-Ft áfával (kedvezmény figyelembe vételével.
 A díjat az önkormányzat rendeletében meghatározott idıpontban számla alapján kell
megfizetni.
 A tulajdonos változást a hivatalba be kell jelenteni, ennek elmulasztása esetén Önnek a
díjfizetési kötelezettsége fennáll.
A 242/2000.(XII.23.) Korm rendelet 8. § (5) bekezdése alapján nem tagadhatja meg a
szemétszállítási díj megfizetését az, aki a települési hulladékkal kapcsolatos kötelezettségét
nem teljesíti, feltéve, hogy a közszolgáltató számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a
közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állását igazolja.
Bakonybél, ..........(év) ........................(hó) ...... (nap)
..............................................................
szolgáltató
Az ajánlat egy példányát átvettem:
Bakonybél, .........(év) ........................(hó) ......(nap) ............................................

11
aláírás
2.számú melléklet 26,27 ,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37
7/1996.(III.11.) Ör. számú rendelet

Bakonybél Önkormányzat közigazgatási területén – központi belterület, egyéb belterület,
külterületi lakotthely – a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelezı közszolgáltatás
díja:
A győjtıtartályok heti egy alkalommal történı ürítésének figyelembevételével:
1190,-Ft/hó/győjtıtartály(áfával)

26

Módosította a 12/1996.(IV.26.) Ör., hatályos: 1996.05.01. Új díj: 125+12 %ÁFA= 140,-Ft/hó/tartály.
Módosította a 14/1996.(VIII.21.) Ör, hatályos: 1996.09.01. Új díj: 250+12%ÁFA= 280,-Ft/hó/tartály heti
ürítés.
28
Módosította az 1/1997.(I.28.) Ör., hatályos: 1997.02.01. Új díj: 300+12%ÁFA= 336,-Ft/hó/tartály.
29
Módosította a 4/1998.(II.15.) Ör., hatályos: 1998.03.01. Új díj: 345+12%ÁFA= 386,-Ft/hó/tartály.
30
Módosította a 14/1999.(XII.21.) Ör, hatályos: 2000.01.01. Új díj: 380+12%ÁFA= 426,-Ft/hó/tartály.
31
Módosította a 12/2001.(VI.24.) Ör. hatályos: 2001.07.01. Új díj: 482+12%ÁFA= 540,-Ft/hó/tartály.
32
Módosította a 18/2001.(XII.5.) Ör. hatályos: 2002.01.01. Új díj: 527+12%ÁFA= 590,-Ft/hó/tartály.
33
Módosította a 24/2002.(XII.17.) Ör., hatályos: 2003.01.01. Új díj: 549+12%ÁFA= 615,-Ft/hó/tartály.
34
Módosította a 10/2004.(V.15.) r. Hatályos: 2004.07.01. Új díj: 578+12%ÁFA=665
35
Módosította a 20/2005.(VI.20.) r. Hatályos: 2005.07.01. Új díj: 886,-Ft áfával.
36
Módosította a 15/2006.(XII.20.) r. Hatályos: 2007.01.01. Új díj: 1040,-Ft áfával
37
Módosította a 13/2007.(XII.20.) r. Hatályos: 2008.01.01. Új díj: 1190,-Ft/hó áfával
27

12

3.számú melléklet 38,39
7/1996.(III.11.) Ör. számú rendelet

DÍJKALKULÁCIÓS SÉMA ÉS KÉPLET

Hulladékgyőjtés és szállítás, heti egy alkalommal (52 alkalom évente), ingatlanonként 1 db
110 literes győjtıedényzettel, székesfehérvári kezeléssel (elhelyezéssel) számolva

Kategória
Győjtés
Szállítás
Kezelés (elhelyezés)
Díjszámlázás
Fel nem osztott költségek
Eredmény
Nettó ár
Á F A ( 15%)
Bruttó ár / alkalom

38
39

Ft

Megállapította a 12/2001.(VI.24.) Ör., hatályos 2001.07.01-tıl
Módosította a 10/2005.(VI.20.) r., Hatályos: 2005.07.01.

