
Tetéílen község Önkormányzat Képviselő-testületének 
19/2012. (TV.27.) ÖKT sz. rendelete

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 
13/2007. (VII.26.) ÖKT sz. rendelet módosításáról

Tetétlen Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 8.§. (1) és 16.§. (1) bekezdésében, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 
2000. évi XLII1. tv. 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a települési hulladékkezelési 
közszolgáltatási díj megállapításának részletes szabályiról szóló 242/2000. (XII.23.) Komi. 
rendelet rendelkezéseire figyelemmel a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos 
hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 13/2007, (VII.26.) ÖKT sz. rendelete (a 
továbbiakban: R.) módosításáról a következőket rendeli el:

1. §
A R. 3. melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

2. §
(1) Ez a rendelet 2012. május 1-jén lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát 
veszti.

(2) Hatályát veszti a 15/2012. (IV.02.) ÖKT sz, rendelet.

Tetétlen, 2012. április 27.

Borbélyné Fülöp Hajnalka sk. Almásiné dr. Molnár Brigitta sk.
polgármester jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2012. április 27.

Almásiné dr. Molnár Brigitja 
jegyző .

1. sz. melléklet a 19/2012. (IV 27.) ÖKT sz. rendelethez
í ̂

A háztartási hulladékkal kapcsolatos kötelező szolgáltatás igénybevételi díja (szemétdíj):

Hulladékkezelő közszolgáltatási d íjak
Rendszeresített gyűjtőtartály mérete (liter) Ürítési gyakoriság szerinti díj (Ft/db/hét)

120 312

240 624

1100 2860

A hulladékgyűjtő zsák díja: 165 Ft/db

(A közszolgáltatás díja az általános forgalmi adót nem tartalmazza).



A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló
14/2010. (XII.15.) ÖKT rendeletének 

módosításáról

Tetétlen Község Önkormányzat Képviselő-testületé a helyi önkormányzatokról szóló 1990, 
évi LXV. törvény 8.§. (1) és 16.§.(1) bekezdésében, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 
2000. évi XLIII. tv. 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a települési hulladékkezelési 
közszolgáltatási díj megállapításának részletes szabályiról szóló 242/2000. (XII.23.) Korm. 
rendelet rendelkezéseire figyelemmel a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos 
hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 14/2010. (XII.15.) ÖKT számú rendelete (a 
továbbiakban: R.) módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

A R. 3. melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

2. §

Tetétlen Község Ön kormányzat Képviselő-testüle téliek
20/2011. (XII.22.) ÖKT sz. rendelete

(1) E rendelet 2012. január l-jén lép hatályba.
(2) Kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

Tetétlen, 2011. december 22.

Borbélyné Fülöp Hajnalka sk. 
polgármester

Almásiné dl*. Molnár Brigitta sk. 
jegyző

Rendeletet kihirdettem: 2011. december 23-án

Almásiné dr. Molnár Brigitta 
jegyző 1,

1. számú melléklet

A háztartási hulladékkal kapcsolatos kötelező szolgáltatás igénybevételi díja (szemétdíj):

Rendszeresített gyűjtőtartály mérete (liter) Ürítési gyakoriság szerinti díj (Ft/db/hét)
120 312
240 624
1100 2860

A hulladékgyűjtő zsák díja: 165 Ft/db



3. számú melléklet

Díjkalkuláció 2012. év 
A 64/2008.(111.28.) Korm. rendelet alapján

a. ) Hulladékkezelés költségei
Begyűjtés, szállítás költsége 161.496 e Ft.
Ártalmatlanítás költsége 39.182 e Ft.
Hasznosítás költsége (bevétellel csökkentve) 962 e Ft.
Összesen 201.640 e Ft.

b. ) Bezárás, rekultiváció, utógondozás, monitorozás
költsége 48.559 e Ft.

c. ) Számlázás, díjbeszedés költsége 205.783 e Ft.
d. ) Környezetvédelmi kiadás, hatósági díjak,

mérések, vizsgálatok
Elhasználódás, felújítás, pótlás, korszerűsítés, 
bővítés költsége

e.)
4.728 e Ft. 

60.836 e Ft.

Összese költség meghatározása (bevétellel csökkentve) 521.546 e Ft. 

Tényleges szolgáltatási mennyiség 

1 literre jutó egységármeghatározása

Szolgáltatási díjak

182.822.720 Ft/liter 

2,884 Ft/liter 1

1 db 120 literes edényzet egyszeri ürítésének díja 
1 db 240 literes edényzet egyszeri ürítésének díja 
1 db 1.100 literes edényzet egyszeri ürítésének díja

312 Ft/ürítés 
624 Ft/ürítés 

2.860 Ft/ürítés

Többlethulladék elszállítását szolgáló zsák díja 165 Ft/db

A rendelet 4.§. (1) bekezdése alapján, a díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.



A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 
10/2010, (XL30.) ÖICT számú rendeletének módosításáról

Tetétlen Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 8.§. (1) és 16.§.(1) bekezdésében, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 
2000. évi XLIIÍ. tv. 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a települési hulladékkezelési 
közszolgáltatási díj megállapításának részletes szabályiról szóló 242/2000. (XII.23.) Komi. 
rendelet rendelkezéseire figyelemmel a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos 
hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 10/2010. (X1.30.) ÖICT számú rendeletét (a 
továbbiakban: R.) a következők szerint módosítja:

Tetétlen Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1 4 /2010. (XIL15.) ÖICT rendelete

l . §

A R. 3. melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

2.§

(1) E rendelet 2011. január Kjén lép hatályba,
(2) Kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

B őrhelynél Fulop Hajnalka'1 
polgármester 1

1. számú melléklet

A háztartási hulladékkal kapcsolatos kötelező szolgáltatás igénybevételi díja (szemétdíj):

Rendszeresítet gyűjtőtartály mérete (liter) Ürítési gyakoriság szerinti díj (Ft/db/hét)
120 297
240 594
1100 2724

A hulladékgyűjtő zsák díj a: 155 Ft/db

Borbélyáé Fülöp Hajnalka sk. 
polgármester

Dr, Csabai Zsolt sk. 
mb. jegyző

Í*teT8fiVSÍ mindenben megegyezik, 

Tetétlen, 200,4* ,Q-i JZo



27-JUL-21 ISiSA TEL: R: 01

TETÉTLEN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÖ-1 Cí
15 / 20Ö9. (IX.I6.) ÖKT sz. rendeleté

h települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési köz: ,;o ;; áltatásról szóló 
13/2007 (VII. 26.) ÖKT sz. rendelet módosításai ól

■letétien Község önkormányzat Képviselő-testUlele a helyi önkonnái;/? :lókról szóló 1990. 
évi LXV, törvény 8, § (1) és 16. § (1) bekezdésében, valamint a hullád* Í:£ :;:dáIkodásróí szóló 
2000. évi XUII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 23. íjában kapott fi In; íf.Imazás alapján, a 
települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapííásána . : íszletes szakmai 
szabályairól szóló 242/2000. (XII, 23.) Korm. rendelet és u 64/2()t I! 111. 28.) Kormány 
rendelet rendelkezéseire figyelemmel a települési szilárd hu hit ;><kal kapcsolatos 
hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 13/2007 (VII. 26.) ÖKT sz. r< : .d :lít a továbbiakban: 
R.) módosításáról az alábbi rendeletét alkotja:

l . §

A R. 3. számó mellékletében meghatározott hulladékszállításra von; ,.<a ;:3 közszolgáltatási 
díjak 2009, december 3 1-ig hatályban maradnak.

2>§

( 1) 2010. január 1-jeí hatállyal aR,3, számú melléklete helyébe e rende ot . számú melléklete 
lép.
(2) A R. 3. számú mellékletében foglalt hulladékkezelési közszolgáltat isi j magába foglalja 
a szilárd hulladék elszállításának, ártalmatlanításának és tárolásának kö í s t , át is.
(3) A R. 3. számú mellékletében meghatározott díjak az általánc; iirgalmi adót nem 
tartalmazzák.

3.§

(1) A R, 7.§-a az alábbi (9) bekezdéssel egészül ki:
„7. § (9) Hulladékgyűjtő zsákot csak a szolgáltatón keresztül lehet vásá. o h . ”

(2) A R. 7.§-a az alábbi (10) bekezdéssel egészül ki:
„7, § (10) Konténer bérlete, illetve a szolgáltatón keresztül történő :'i tás igénybevétele 
esetén a bérleti díjról és a szállítási szolgáltatás díjáról a szolgáltató és 11 .lénybe vevő külön 
szerződésben állapodik meg,”

4*§

A R, 11. §-a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki:
M] 1. § (3) A településen keletkező komposztálásra alkalmas növényi hí Jl f: ík elhelyezésére a 
Képviselő-testület a Tetétlen belterület 73 hrsz.-ú, Tetétlen, Jókai utci v :én lévő, 4342 ni2 * 4 
területű, kivett művelési ágú önkormányzati tulajdonú területet jelöli k Az itt elhelyezett 
komposztálásra alkalmas növényi hulladék hulladékkezelő t e l e p : s á l i  írásáról és a 
közszolgáltatónak történő átadásáról az önkormányzat gondoskodik.



E7-JUL-21 1S:S4 TEL: P: 02

5>§

(1) li rendelet a (2) bekezdésben foglalt kivétellel -  2009. októbci 1, jm  lép hatályba.
(2) P. rendelet 2. § (1) bekezdése 2010, január l.-jén lép hatályba.
(3) KiliirüctósórÖl a helyben szokásos módon ajegyző gondoskodik

Teleden, 2009. szeptember ló.

Bemáth László sk, 
polgármester

A rendeletet kihirdettem: 2009. Szeptember 16.-án

Dr. Illés-Tót : 2 : tán sk. 
\u%yv >

_________
L t. llé/róth'fcoltán 

Jegyző 1

1. számú melléklet 

Hulladékkezelő közszolgáltatási dijak

Rendszeresített 
gyüjtőtartály mérete (liter)

24Ö ...........
TTöö

Ürítési gyakoriság S2erí i ti : íi 
(Ft/db/hét)

1 r .... .l*)
;l-----
•i

270 Fi 
540 FÍ

2475 Ft
(A közszolgáltatás díja az általános forgalmi adót nem tartalmazza,)



TKTÉTLEN K«‘ 

a települési szilái*

BIN A R i k f t .

t \  ÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÖ-TJp 
4 / 2010. (11.10.) ÖKT sz. rendeleti

Beértezett: »
ISTÜLETÉNEK

2010 -03- 1 6
V * 3

s^ l^ ftatíisról szóló-li ílladékkaJ kapcsolatos hulladékkezelési k özs^ ^ ^ -... _ -
%i 1007 (VU. 26.) ÖKT sz, rendelet m ódosításáról sz: 1% f2£- to

TeiétJen Község Ön ,cj nányzat Képviselé-testüleíe a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény í } { 0  és 16. § (1) bekezdésében, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 
2000, évi XLIII, tűi d\ y (a továbbiakban: Hgt.) 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a 
települési hulládé «: elési közszolgáltatási dij megállapításának részletes szakmai 
szabályairól szóló .* 4;'2000. (XU. 23.) Korm. rendelet és a 64/2008 (III. 28.) Kormány 
rendelet rendclkci Ísí re figyelemmel a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos 
hulladékkezelési k, sz dgáltatásról szóló 13/2007 (VII, 26.) ÖKT sz. rendelet a továbbiakban: 
R.) módosításáról :: öl ibbi rendeletet alkotja:

A R, 3. számú me ki :te helyébe c rendelet 1. számú melléklete lép.

2*§

( 1) E rendelet i it: ’detése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2010. első negyedévétől 
folyamata: n lkai mazni kell.

(2) Kihírdeténí *őJ a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

Tetétlcn, 201! fi; >ruár Ki,

Bcrnáth Lás d ) sk. 
polgánne,*:: :r

A rendeletét kib': et em: 2010. február 16,-án

Dr. Illés-Tótit Zoltán sk.

1, számú melléklet 

Hulladékkezelő közszolgáltatási dijak

í— Rendszer si ett
gyüjtőtartály r ér te (liter) j

12*:
2i :

T i:

Ürítési gyakoriság szerinti dij 
(Ft/db/hct)

~ 287 Tt
5 7 4 F r^

........

(A közszolgáin.. ,s • íja az általános forgalmi adót nem tartalmazza.)



TETÉTLEN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
POLGÁRM ESTERI HIVATALA 

4184. Tetétlen, Kossuth u. 65.
Tel.: 06/54/712-000 
Fax: 06 /54/ 461-390 

e-mail: tetetlen.pmh@t-onIine.hu

T E T É T L E N  K Ö Z S É G  Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V IS E L Ő -T E S T Ü L E T É N E K
15 /  2009. (IX. 16.) Ö K T  sz. rendelete

a települési sz ilárd  hu lladékkal kapcso latos hulladékkezelési közszo lgálta tásró l 
szóló 13/2007 (VII. 26.) Ö K T  sz. ren d e le t m ódosításáró l

Tetétlen Község Önkorm ányzat K épviselő-testüíete a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 8. § (1) és 16. § (1) bekezdésében, valam int a 
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 23, §- 
ában kapott felhatalmazás alapján, a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj 
megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 242/2000. (XII. 23.) Korm. 
rendelet és a 64/2008 (III. 28.) Korm. rendelet rendelkezéseire figyelemmel a 
települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 
13/2007 (VII. 26.) ÖKT sz. rendeletének (a továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi 
rendeletet alkotja:

: l . §

A  R. 3. számú m ellékletében m eghatározott hulladékszállításra vonatkozó 
közszolgáltatási díjak 2009. december 3 1-ig hatályban maradnak.

2.§

(1) 2010. január l.-je i hatállyal a R. 3. számú m elléklete helyébe e rendelet 1. számú 
m elléklete lép.
(2) A R. 3. számú m ellékletében foglalt hulladékkezelési közszolgáltatási díj m agába 
foglalja a szilárd hulladék elszállításának, ártalm atlanításának és tárolásának költségeit 
is.
(3) A R. 3. számú m ellékletében m eghatározott díjak az általános forgalmi adót nem 
tartalmazzák.

3 .§

(1) A R. 7,§-a az alábbi (9) bekezdéssel egészül ki:
„7. § (9) Hulladékgyűjtő zsákot csak a szolgáltatón keresztül lehet vásárolni.”

(2) A R. 7.§-a az alábbi (10) bekezdéssel egészül ki:
„7. § (10) Konténer bérlete, illetve a szolgáltatón keresztül történő szállítás 
igénybevétele esetén a bérleti díjról és a szállítási szolgáltatás díjáról a szolgáltató és 
az igénybe vevő külön szerződésben állapodik m eg.”

4 .§

A R. 11. §-a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki:

1

mailto:tetetlen.pmh@t-onIine.hu


0B-OKT-0S IS :04 TEL:

TICTÉTLEN KÖZSÉGI ÖNKORMÁN "Z 
POLGÁRMESTERI HIVATALA 

4184. Tetctlen, Kossuth u. 65.
Tel.: 06 /54/ 712-000 
Fax: 06 /54/ 461-390 

e-mail: tetctlen.pmh@t-online.hu 
Tetétlen község Ö nkorm ányzat Képviselő-testületének 9/ Í0 

rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos ] ul 
közszolgáltatásról szóló 13/2007 (VII. 26.) OK I’ szám i i

m ódosításáról

'l etétien község önkorm ányzat Képviselő-tcstülete a helyi ön ;o 
1990, évi LXV. Törvény 8. § ( í )  és 16. § (1) beke ;d< 
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. Törvény 
felhatalmazás alapján* a települési hulladékkezelési k 
megállapításának részletes szabályairól szóló 242/2000 ( X I, 
rendelkezéseire figyelemmel a települési szilárd hűl ne 
hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 13/2007 (V li. 26.) Öl J  
továbbiakban: R.) a következők szerint módosítja:

1. §

A R, 3. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú i te]

2 , §

( t )  E rendelet kihirdetése napján lép hatály! a.
(2) Kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző to

P: 01

"" B IH A R I &CFT- ^

Beérkezett:

i 2008 -W- 0 8

:.dékkczelésí
iidcletcnek

itányzalokról szóló 
iben, valamint a 

: . §-ában kapott 
; .szolgáltatási díj 
:) Komi rendelet 
tkal kapcsolatos 

izámú rendeletét (a

■kletc lép.

doskodík,

tícrnáth László Ur. U .-Tóth Zoltán
Polgármester jegyző

1, számú melléklet

A háztartási hulladékkal kapcsolatos kötelező szolgáltatás igény ur iteli díja
(szemétdíj):

Rendszeresített gyüjlőlarlály mérete 
(liter)

Ürítési gyakoriság ; ze .níi díj (Ft/db/hél)

120
240 S í t
1100 2kö}

A hulladékgyűjtő zsák díja: H í F db

(A közszolgáltatás díja az áilalános forgalmi adót nem tartalmaz ;a.

A rendeíetct kihirdettem: 2008. 09. 1 L-ón A *, V  ■:
(£• &  j 1 í f e ® t h  Zoltán
í Ü  A  : í  ; rifi jegyző

\
V .

mailto:tetctlen.pmh@t-online.hu


HATÁROZATI KIVONAT

Készült: Tetétlen Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. 
szeptember 11 .-én megtartott üléséről szóló jegyzőkönyvből

99/ 2008 (IX, 11.) ÖKT számú h a t á r o z a t
Tetétlen község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bihari 
Hulladékgazdálkodási Kft.-nek az Önkormányzat tulajdonában lévő 
hulladéktároló edényzetekre tett 1000 Ft/db-os vételei ajánlatát nem fogadja el.

A képviselő-testület a hulladéktároló edényzetek minimálisan 2500 Ft/db áron 
való értékesítését tartja elfogadhatónak.

Megbízza a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről a bihari 
Hulladékgazdálkodási Kft vezetőjét értesítse.

Határidő: 2008. szeptember 30.
Felelős: Bernáth László polgármester

Bernáth László 
Polgármester

Dr. Illés-Tóth Zoltán 
jegyző

Tetétlen, 2008. szeptember 12. 

A kiadmány hiteléül:



TETÉTLEN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
POLGÁRM ESTERI HIVATALA 

4184, Tefétien, Kossuth u. 65.
Tel.: 06/54/712-000 
Fax: 06 /54/ 461-390 

e-mail: tctetlen.pmh@t-onIine.liu

Tetétlen község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2008 (IX. 11.) ÖKT 
rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési 
közszolgáltatásról szóló 13/2007 (VII. 26.) ÖKT számú rendeletének

módosításáról

Tetétlen község Önkormányzat Kép viselő-testületé a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. Törvény 8. § (1) és 16. § (1) bekezdésében, valamint a 
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. Törvény 23. §-ában kapott 
felhatalmazás alapján, a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj 
megállapításának részletes szabályairól szóló 242/2000 (XI 1.23) Komi rendelet 
rendelkezéseire figyelemmel a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos 
hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 13/2007 (VII. 26.) ÖKT számú 
rendeletét (a továbbiakban: R.) a következők szerint módosítja:

1. §

A R. 3. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

2. §

(1) E rendelet 2008. október l.-jén lép hatályba.
(2) Kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

Bernáth László 
Polgármester

Dr. Illés-Tóth Zoltán 
jegyző

1. számú melléklet

A háztartási hulladékkal kapcsolatos kötelező szolgáltatás igénybevételi díja 
(szemétdíj):

Rendszeresített gyűjtőtartály mérete 
(liter)

Ürítési gyakoriság szerinti díj 
(Ft/db/hét)

120 275
240 549
100 2518

(A közszolgáltatás díja az általános forgalmi adót nem tartalmazza.)

mailto:tctetlen.pmh@t-onIine.liu


TETÉTLEN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉP\HSELŐ-TESTÜLETÉNEK 

13 / 2007. (VII. 26.) ÖKT sz. rendelete

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról

Tetétíen Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 8. § (1) és 16. § (1) bekezdésében, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 
2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a 
települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai 
szabályairól szóló 242/2000. (XII. 23.) Komi. rendelet rendelkezéseire figyelemmel az alábbi 
rendeletet alkotja:

I. fejezet

Általános rendelkezések

l.§

(1) Tetétíen Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a jelen rendeletben 
foglaltak szerbit hulladékkezelési közszolgáltatást szervez a települési szilárd hulladék 
rendszeres .gyűjtésére, elszállítására, ártalmatlanítására és kezelésére, és ezen tevékenységek 
ellátásáról kötelező helyi közszolgáltatás útján gondoskodik.

(2) A Közszolgáltatás célja a köztisztaság, a településtisztaság biztosítása, a közegészségügy, 
valamint az épített és természeti környezet védelme. A kötelező közszolgáltatásra vonatkozó 
rendelkezések célja a közszolgáltatás kiszámítható, folyamatos és biztonságos ellátása, a 
tevékenység ellenőrizhetősége.

(3) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás Tetétíen község ( a 
továbbiakban: település) mindenkori közigazgatási területére teljed ki.

(4) A település közigazgatási területén lévő valamennyi ingatlan tulajdonosa, birtokosa vagy 
használója ( a továbbiakban ingatlantulajdonos ) az ingatlanán keletkező települési szilárd 
hulladék gyűjtéséről és annak a begyűjtésre feljogosított és engedéllyel rendelkező 
hulladékkezelőnek történő átadásáról az e rendeletben meghatározott módon köteles 
gondoskodni.

(5) Tilos a hulladékot elhagyni, a gyűjtés, a begyűjtés, lerakás szabályaitól eltérő módon 
felhalmozni, ellenőrizetlen körülmények között elhelyezni, kezelni.

(6) A település közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező 
helyi közszolgáltatás teljesítésére jogosult, illetőleg kötelezett közszolgáltató a Bihari 
Hulladékgazdálkodási Kft. ( a továbbiakban : Szolgáltató ).

A rendelet hatálya

2.§



(1) Az Önkormányzat a hulladékgazdálkodási feladatainak ellátása érdekében együttműködik 
a bihari régió vonzáskörzetébe tartozó települési önkormányzatokkal.

(2) Az együttműködés tartalmát és feltételeit külön szerződés rögzíti. A szerződéskötő 
települési önkormányzatok felsorolását a jelen rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat az együttműködés keretében jelöli ki az érintett települések igényeit 
kielégítő regionális hulladékkezelési létesítmények helyét.

3 .§

E rendelet alkalmazásában:
1. települési szilárd hulladék; a háztartásokból származó -  rendszeresen vagy alkalmilag 
képződő -  szilárd hulladék, illetőleg a háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű, 
azzal együtt kezelhető más hulladék, kivéve az egyéb jogszabályokban meghatározott 
veszélyes hulladékot és a radioaktív hulladékot;
2. háztartás: a lakás, pihenés, üdülés céljait szolgáló ingatlan, függetlenül attól, hogy az adott 
ingatlan külön tulajdonban vagy közös tulajdonban van-e;
3. lomtalanítás alá tartozó települési szilárd hulladék: az az alkalmilag képződött vagy 
felhalmozódott települési szilárd hulladék, amely a közszolgáltatást végző Közszolgáltató 
által rendszeresített gyűjtőedényzetben mérete vagy mennyisége miatt nem helyezhető el;
4. ingatlantulajdonos: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezet, akinek/ amelynek tulajdonában, birtokában vagy használatában lévő 
ingatlanon települési szilárd hulladék keletkezik. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos 
közszolgáltatási szerződésből fakadó jogok és kötelezettségek tekintetében a társasház vagy 
szövetkezi lakás esetén ingatlantulajdonosnak minősül a társasházi vagy lakásszövetkezeti 
közösség egyetemlegesen, melyek nevében eljárni és jognyilatkozatot tenni a közös képviselő 
vagy a társasház, illetve lakásszövetkezet alapító okirata szerinti szerv, vagy személy jogosult.
5. ártaimatlanítóliely: a települési szilárd hulladék ártalmatlanítását szolgáló, kizárólag erre a 
célra létesített és az Önkormányzat által kijelölt lerakóhely, létesítmény;
6. hasznosítóhely: a település szilárd hulladéknak vagy valamely összetevőjének a 
termelésben vagy a közszolgáltatásban történő felhasználására szolgáló, kizárólag erre a célra 
létesített és az Önkormányzat által erre kijelölt létesítmény;
7. hulladékkezelő: aki a települési szilárd hulladékot gazdasági tevékenysége körében az 
ingatlan tulajdonosától átveszi, begyűjti, elszállítja, tárolja, hasznosítja, illetve ártalmatlanítja;
8. hulladékkezelési tevékenység; a hulladék gyűjtése, begyűjtése, szállítása, előkezelése, 
tárolása, hasznosítása és ártalmatlanítása;
P. hulladékgazdálkodás: a hulladékkal összefüggő tevékenységek rendszere, beleértve a 
hulladék keletkezésének megelőzését, mennyiségének és veszélyességének csökkentését, 
kezelését, ezek tervezését és ellenőrzését, a kezelő berendezések és létesítmények 
üzemeltetését, bezárását, utógondozását, a működés felhagyását követő vizsgáltatokat, 
valamint az ezekhez kapcsolódó szaktanácsadást és oktatást;
10. közszolgáltató: a Tetétlen község működési területén a települési szilárd hulladékkal 
kapcsolatos helyi közszolgáltatás ellátására az e rendelet szerint kizárólagosan feljogosított 
hulladékkezelő;

11. hulladékkezelési közszolgáltatás: a jelen rendelet 3. § 1. pontjában megjelölt települési 
szilárd hulladéknak a feljogosított Közszolgáltató által az ingatlantulajdonosoktól történő



rendszeres begyűjtése, elszállítása, tárolása, ártalmatlanítása és hasznosítása (a hulladék 
kezelése),' illetőleg kezelő létesítmény üzemeltetése, működése;

12. közszolgáltatási díj: az ingatlantulajdonos által a közszolgáltatás igénybevételéért a 
Közszolgáltatónak fizetendő, az Önkormányzat rendeletében meghatározott díjfizetési 
időszakra vonatkozóan megállapított díj.

Az Ö nkorm ányzat közszolgáltatással kapcsolatos feladatai

4 .  §

(1) Az Önkormányzat az ingatlantulajdonosoknál keletkező települési szilárd hulladék 
kezelésére hulladékkezelési közszolgáltatást szervez és tart fenn.

Feladata e tekintetben különösen:
a) a helyi közszolgáltatás körébe tartozó települési szilárd hulladék rendszeres begyűjlésének, 
elszállításának és ártalmatlanításának megszervezése,
b) a közszolgáltatás ellátására Közszolgáltató kiválasztása, a Közszolgáltatóval szerződés 
megkötése,
c) gondoskodás a Közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési szilárd hulladék 
elhelyezésére szolgáló ártalmatlanítóhely, hasznosítóhely kialakításáról, fenntartásáról, 
üzemeltetéséről, megszüntetéséről, illetve rekultivációjáról,
d) a közszolgáltatási díjnak és a díjfizetés rendjének megállapítása.

(2) A közszolgáltatás az ellátására feljogosított Közszolgáltató szállítóeszközéhez 
rendszeresített gyűjtőedényben, a közterületen vagy az ingatlanon összegyűjtött, és a 
Közszolgáltató rendelkezésére bocsátott, a jelen rendelet 3. § 1. pontjában megjelölt települési 
szilárd hulladék elhelyezés céljából történő rendszeres elszállítására terjed ki.

(3) Az Önkormányzat a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos feladatainak megvalósítása 
során, a hulladékgazdálkodás törvényben megfogalmazott céljainak elérése érdekében 
együttműködik más települési és térségi önkormányzatokkal.

Az ingatlantulajdonos kötelezettségei

5 .  §

(1) Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladékot az e 
rendeletben meghatározott módon és helyen gyűjteni, valamint átadni. Alapvető kötelessége e 
tekintetben, hogy:
a) a települési szilárd hulladékot -  különös tekintettel a hulladék további kezelésére -  az 
elszállításra való átvételig gyűjtse, illetve tárolja,
b) az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladék kezelésére az Önkormányzat által 
szervezett közszolgáltatást vegye igénybe, illetve a hulladékot a begyűjtésre e rendeletben 
feljogosított hulladékkezelőnek adja át, illetve a közszolgáltatási díjat kiegyenlítse,
c) a hulladék gyűjtése során megfelelő gondossággal jáijon el, annak érdekében, hogy a 
hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a település 
természetes és épített környezetét ne szennyezze, a növény -  és állatvilágot ne károsítsa, a 
közrendet és a közbiztonságot ne zavarja.



(2) Az ingatlantulajdonos köteles a közszolgáltatónak 8 napon belül bejelenteni személyes 
adatait (a közszolgáltatást igénybevevő neve, lakcíme, születési helye és ideje, anyja neve), ha 
tulajdonosváltozás, vagy egyéb ok folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik; 
meg kell jelölnie egyben az ingatlanon keletkező rendszeres háztartási szilárd hulladék 
esetében az ingatlanon lakók számát, nem rendszeres szilárd hulladék esetében pedig a 
várhatóan keletkező hulladék mennyiségét.

(3) Az ingatlantulajdonost nem terheli az (1) bekezdésben foglalt kötelezettség az olyan 
építési engedély köteles felépítménnyel nem rendelkező ingatlana tekintetében, ahol nem 
tartózkodik és hulladék sem keletkezik.

(4) 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 egyéb 
hulladéktól elkülönítetten gyűjteni.

II. fejezet

A hulladékkezelési helyi közszolgáltatás ellátásának rendje, a közszolgáltatás kötelező
igénybevétele

6 .§

(1) Az ingatlantulajdonos köteles a Közszolgáltató által nyújtott közszolgáltatást igénybe 
venni.

(2) A helyi közszolgáltatás körében az ingatlantulajdonos és a Közszolgáltató közötti 
jogviszonyt a települési szilárd hulladékra vonatkozó közszolgáltatás esetében az a tény hozza 
létre, hogy a Közszolgáltató az ingatlantulajdonos számára a közszolgáltatást felajánlja, 
illetve a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll.

(3) A közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről a Közszolgáltató az ingatlantulajdonost 
írásban köteles értesíteni vagy felhívás közzététele útján tájékoztatni. A hulladék 
begyűjtésének, elszállításának rendjét (gyakoriság, útvonal és időpont) -  a keletkező 
hulladékmennyiségek figyelembevételével -  a Közszolgáltató köteles elkészíteni és arról az 
ingatlantulajdonosokat -  változás esetén is -  értesíteni.

(4) A települési szilárd hulladéknak nem minősülő hulladék keletkezésének tényét az 
ingatlantulajdonos köteles az Önkormányzat jegyzőjének 8 napon belül bejelenteni.
A bejelentésben az ingatlantulajdonos köteles megjelölni azokat a körülményeket, amelyek 
miatt az adott hulladék nem minősül települési szilárd hulladéknak, továbbá azokat az 
intézkedéseket, amelyek útján a hulladék kezeléséről gondoskodik.

(5) A Közszolgáltató és az ingatlantulajdonos jogaira és kötelezettségeire, valamint a 
közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó szerződés tartalmi elemeire a jelen rendelet 7. §-ában 
foglaltakat kell alkalmazni.

(6) E rendelet 3. § 1,/ pontjában meghatározott települési szilárd hulladéknak nem minősülő 
hulladék birtokosa -  árusító, közszolgáltató vagy egyéb gazdasági tevékenység végzésére 
kiadott közterület-használati hozzájárulás, illetve engedély -  köteles az Önkormányzat



jegyzőjének 8 napon belül bejelenteni, hogy hulladékának kezeléséről hogyan gondoskodik.

(7) A hulladékkezelési helyi közszolgáltatás feltételeiben bekövetkezett változásokról a 
Közszolgáltató az ingatlantulajdonost -  a változás bekövetkezte előtt -  írásban értesíteni 
köteles.

(8) Az (1) bekezdésben meghatározott ingatlantulajdonosokra a Hgt. 51, § (1) bekezdésében 
foglalt kötelezettség nem teljed ki; a náluk keletkező hulladékok nyilvántartásáról és 
bejelentéséről a Közszolgáltató a külön jogszabályokban meghatározottak szerint 
gondoskodik.

A hulladék gyűjtésére és elszállításra való átadására szolgáló gyűjtőedények 
rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos jogok és kötelezettségek

7 .8

(1) Az ingatlantulajdonos a települési szilárd hulladék gyűjtésére, illetve elszállítására a 
Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényt, valamint -  a Közszolgáltató 
által rendelkezésre bocsátott gyüjtőedényzet űrtartalmát meghaladó mennyiségű alkalmi 
hulladék gyűjtésére -  a Közszolgáltató által rendelkezésre bocsátott és azonosító jellel ellátott 
más gyűjtőeszközt köteles igénybe venni.
Az igénybeveendő gyűjtőedények, illetve gyűjtőeszközök felsorolását a jelen rendelet 2. 
számú melléklete tartalmazza.

(2) A helyi közszolgáltatás által ellátandó területre rendszeresített, szabványos gyűjtőedények 
típusát, minimális térfogatát, darabszámát és ürítésre való átadásának helyét az Önkormányzat 
állapítja meg a keletkezett hulladékmennyiség és a gyűjtési/ürítési gyakoriság 
figyelembevételével.

. (3) A hulladék ürítésének minimális gyakorisága külterületen és belterületen heti egyszeri 
alkalom. A közszolgáltató munkaszüneti napok miatti ürítési-nap áthelyezésről az 
ingatlantulajdonosokat hirdetményben köteles tájékoztatni.

(4) A gyűjtőedények méretének és számának meghatározásakor két ürítés közötti időszakin 
ingatlanonként legkevesebb 4 liter/fő/nap hulladékmennyiséget kell figyelembe venni.

(5) A Közszolgáltató köteles a szállítóeszközéhez rendszeresített, és a keletkezett hulladék 
mennyiségének megfelelő méretű és számú gyűjtőedényt az ingatlantulajdonos kérelmére 
rendelkezésre bocsátani, a kérelem kézhezvételétől számított tizenöt napon belül. Az 
ingatlantulajdonos vagy meghatalmazottja a gyűjtőedény átvételét aláírásával köteles igazolni,

(6) Ha az ingatlantulajdonos a Közszolgáltató felé a valóságnak meg nem felelő mennyiséget 
vagy adatot közöl -  ide értve az ingatlanon rendszeresen tartózkodó személyek számára 
vonatkozó adatot is -  és ennek folytán az átadásra kerülő hulladék mennyisége rendszeresen 
meghaladja az átvett gyűjtőedények űrtartalmát, a Közszolgáltató -  az ingatlantulajdonos 
megkeresésével egyidejűleg -  jogosult a tényleges mennyiségű hulladéknak megfelelő 
ürtartalmú edényre cserélni az eredeti gyűjtőedényt, illetve jogosult megemelni a gyűjtésre 
átadott gyűjtőedények számát.



(7) Az ingatlantulajdonos köteles írásban, három nappal korábban bejelenteni a 
Közszolgáltatónak, ha ingatlanán az addig szokásos hulladékmennyiséget jelentősen 
meghaladó mennyiségű hulladék keletkezése várható. A bejelentés alapján a Közszolgáltató 
köteles az ingatlantulajdonos által megjelölt időpontra vagy időtartamra a hulladék adott 
mennyiségének megfelelő gyűjtéséhez, illetve elszállításához alkalmas nagyobb űrtartalmú 
vagy további gyűjtőedényt, illetve a hulladék gyűjtésére alkalmas müanyagzsákot az 
ingatlantulajdonos rendelkezésére bocsátani, és a többletközszolgáltatást teljesíteni,

(8) Ha az ingatlanon keletkező hulladék mennyisége nem rendszeresen, hanem alkalmilag 
haladja meg az átadott gyűjtőedények űrtartalmát, és az ingatlantulajdonos elmulasztja a (7) 
bekezdésben írt bejelentési kötelezettségét, a Közszolgáltató jogosult, de nem köteles az így 
átadott, illetőleg a gyűjtőedényzet mellé kirakott hulladék elszállítására. A többlet- 
közszolgáltatás tényéről és az ennek megfelelő többletdíj alkalmazásáról a Közszolgáltató az 
ingatlantulajdonost értesíteni köteles, A közszolgáltató által elvégzett többlet közszolgáltatás 
díját az ingatlantulajdonos köteles megfizetni.

A hulladék gyűjtésére és elszállításra való átadására szolgáló gyűjtőedények 
elhelyezésével, használatával és kezelésével kapcsolatos kötelezettségek

8.§

(1) Az ingatlantulajdonos az átvett gyűjtőedényeket az ingatlan területén belül köteles 
elhelyezni. Gyűjtőedényt közterületen tartósan elhelyezni kizárólag az Önkormányzat 
közterület használatáról szóló rendeletében szabályozott közterület-használati hozzájárulás, 
illetve a vonatkozó szabályok szerinti közterület-használati engedély alapján lehet.

(2) Az ingatlantulajdonos köteles az átvett gyűjtőedényeket a hulladék elszállítása céljából a 
Közszolgáltató által megjelölt időpontban, a közterületen, a begyűjtést végző gépjármüvei 
megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni. A gyűjtőedényt legfeljebb a szállítási 
napot megelőző napon, 18 órától lehet kihelyezni a közterületre, kivéve a tartósan 
engedélyezett elhelyezést.

(3) A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelének -  a közterület 
szennyezésének elkerülése érdekében -  lecsukott állapotban kell lennie. A hulladékot a 
gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, hogy az az edény mozgatásakor és ürítésekor ne 
szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza. A kihelyezett gyűjtőedényből guberálni 
tilos. A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű és a gyalogos forgalmat és 
elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.

9 .§

(1) Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni a gyűjtőedények tisztántartásáról, 
fertőtlenítéséről, rendeltetésszerű használatáról, valamint környezetük tisztántartásáról..

(2) A szabályszerűen kihelyezett gyűjtőedények ürítése során esetlegesen keletkezett 
szennyeződés takarításáról a Közszolgáltató köteles gondoskodni.

(3) A Közszolgáltató tulajdonát képező, az ingatlantulajdonos rendelkezésére bocsátott vagy



általa bérbe vett és rendeltetésszemen használt gyűjtőedények szükség szerinti javításáról, 
cseréjéről és esetleges pótlásáról az ingatlantulajdonos bejelentése alapján a Közszolgáltató 
köteles gondoskodni,

(4) A gyűjtőedény rendeltetéstől eltérő használata, valamint eltűnése vagy megsemmisülése 
miatt keletkezett kárt az az ingatlantulajdonos köteles megtéríteni, aki a gyűjtőedényt a 7. §
(5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően átvette,

(5) A Közszolgáltató kárát az ingatlantulajdonos a kár bekövetkeztétől számított harminc 
napon belül köteles megtéríteni.

10. §

(1) A gyűjtőedényben elhelyezhető települési szilárd hulladék súlya:
a) 120 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 25 kg,
b) 240 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 50 kg,
c) 1100 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 250 kg lehet.

(2) 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 üríteni nem lehet, az ingatlantulajdonos a Közszolgáltató felhívására köteles 
az edényt üríthetővé, illetve használhatóvá tenni. Köteles továbbá az így okozott esetleges 
káit megtéríteni.

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

A hulladék elhelyezésével, ártalm atlanításával, illetve hasznosításával
kapcsolatos rendelkezések

11. §

(1) A települési szilárd hulladék elhelyezését, ártalmatlanítását és hasznosítását a Szolgáltató 
kizárólag a települési önkormányzat által az erre a célra kijelölt létesítményben végezheti.

(2) A hulladék ártalmatlanításáról, illetve hasznosításáról a Közszolgáltató köteles 
gondoskodni.

12. §

Az ingatlantulajdonos az ingatlanán alkalmilag keletkezett települési szilárd hulladékot 
legfeljebb évi 1 alkalommal, maximum 1 m3, illetve 200 kg mennyiségben -  a 11. § (1) 
bekezdésében meghatározott létesítménybe maga is elszállíthatja és ott díjmentesen 
elhelyezheti.

A lomtalanítás alá tartozó alkalmi háztartási szilárd hulladékra vonatkozó
külön rendelkezések



( í)  A jelen rendelet 3. § 3. pontjában meghatározott hulladékra nézve a lomtalanítás 
megszervezéséről és lebonyolításáról a Közszolgáltató gondoskodik.

(2) A hulladék elszállítását, ártalmatlanítását, illetve hasznosítását a Közszolgáltató végzi,

(3) A hulladékot az ingatlantulajdonos a Közszolgáltató által előzetesen megjelölt időpontban 
helyezheti ki elszállítás céljából arra a helyre, amelyet a Közszolgáltató előzetesen megjelölt.

(4) Az elszállítandó hulladékot úgy kell elhelyezni a közterületen, hogy az a jármű és a 
gyalogos forgalmat ne akadályozza, a zöldterületeket és növényzetet ne károsítsa, illetve ne 
járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.

(5) A Közszolgáltató a (3) és (4) bekezdésben foglalt előírásoktól eltérő módon, 
szabálytalanul elhelyezett hulladékot az Önkormányzat megrendelésére -  külön díjfizetés 
ellenében -  köteles elszállítani.

A hulladékkezelési közszolgáltatási díj

14. §

(1) A hulladékkezelési közszolgáltatás egységnyi díját az Önkormányzat e rendelet 3. számú 
mellékletében állapítja meg; a díjak meghatározásában a 242/2000. (XII. 23.) Komi. 
rendeletben foglalt előírásokat köteles figyelembe venni.

(2) A közszolgáltatási díj megfizetésére az az ingatlantulajdonos köteles, aki a jelen 
rendeletben foglaltak szerint a hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételére köteles.

(3) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatási díjat a közszolgáltató részére -  a teljesített 
közszolgáltatás alapján, számla ellenében -  havi ( negyedéves) bontásban, utólag köteles 
megfizetni.

(4) A közszolgáltatás díját a számla kézhezvételétől számított 15 napon belül kell 
kiegyenlíteni.

(5) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a települési szilárd 
hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a Közszolgáltató számára 
a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre 
állását igazolja.

(6) A hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost terhelő 
díjhátralék adók módjára behajtható köztartozás.

(7) A díjhátralék keletkezését követő 30 napon belül a Közszolgáltató felhívja az 
ingatlantulajdonos figyelmét a díjfizetési kötelezettség elmulasztására és felszólítja annak 
teljesítésére.

(8) A felszólítás eredménytelensége esetén -  a díjhátralék keletkezését követő 90 napot 
követően a Közszolgáltató, a felszólítás megtörténtének igazolása mellett -  a díjhátralék adók 
módjára történő behajtását az Önkormányzat jegyzőjénél kezdeményezi.



(9) A szabályosan benyújtott igénylés alapján az Önkormányzat jegyzője 8 napon belül 
intézkedik a díjhátralék és a felmerült költségek behajtása érdekében. A behajtott díjhátralékot 
az Önkormányzat 8 napon belül köteles átutalni a Közszolgáltatónak. A behajthatatlan 
díjhátralék esetében ennek tényéről és okáról az Önkormányzat jegyzője -  a behajtás 
eredménytelenségét követő 8 napon belül -  igazolást ad a Közszolgáltatónak.

(10) A közszolgáltatási díjat az Önkormányzat egyéves díjfizetési időszakra állapítja meg. 
Ezen díjakat kell figyelembe venni a jelen rendelet 7. § (7) és (8) bekezdései szerinti 
többletközszolgáltatás teljesítése esetén is.

(11) A közszolgáltatásnak az Önkormányzat által meghatározott díja a Közszolgáltató által 
alkalmazható legmagasabb mértéke.

(12) A közszolgáltatási díj esedékes összegét a Közszolgáltató állapítja meg a (10) 
bekezdésben foglaltak alapján.

15. §

(1) A közszolgáltató köteles a hulladékgazdálkodási törvény 25. § (3) bekezdésében 
meghatározottak szerint évente november 15. napjáig költségelemzést és díjkalkulációt 
készíteni és azt javaslat formájában az Önkormányzat jegyzője részére előteijeszteni.

(2) A felülvizsgált költségelemzést és díjkalkulációt az Önkormányzat jegyzője előterjeszti a 
Képviselő-testület részére.

III. fejezet 

Szabálysértések

16. §

(1) A jelen rendelet 3. § 8, pontjában meghatározott hulladékkezelési tevékenység -  a 
hulladékgazdálkodási törvényben meghatározottak szerint -  kizárólag a környezetvédelmi 
hatóság engedélyével végezhető.

(2) Aki a környezetvédelmi hatóság engedélyéhez vagy hozzájárulásához kötött 
tevékenységet engedély vagy hozzájárulás nélkül végez vagy végeztet, illetve a környezet 
elemeit a külön jogszabályokban meghatározott módon terheli, illetve szennyezi, vagy az 
egyéb környezetvédelmi előírásokat más módon megszegi, szabálysértést követ el és 150 000 
Ft pénzbírsággal sújtható.

(3) Aki a települési önkormányzat által szervezett közszolgáltatás körébe tartozó 
tevékenységet jogosulatlanul végzi, szabálysértést követ el és 50 000 Ft-ig teijedő 
pénzbírsággal sújtható.

(4) Aki a települési szilárd hulladékot közterületen engedély nélkül lerak, elhelyez, illetőleg 
nem a kijelölt lerakóhelyen rak le vagy helyez el, szabálysértést követ el és 50 000 Ft -  ig 
terjedő pénzbírsággal sújtható.



(5) A (4) bekezdésben meghatározott szabálysértés tetten ért elkövetőjét a szabálysértésekről 
szóló 1999. évi LXIX. Törvény 134. § (2) bekezdésében meghatározott személyek helyszíni 
bírsággal sújthatják.

IV. fejezet 

Záró rendelkezések
Hatályba léptető és átmeneti rendelkezések

17. §

A jelen rendelet 2007. szeptember 1-jén lép hatályba.

18. §

A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Tetétlen Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének a települési szilárd hulladék részét képező háztartási hulladékkal 
kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 8/2001 (IV. 26.) ÖKT sz. 
rendelete, valamint az azt módosító 6/2007 (II. 14.) ÖKT számú rendelet.

Dr. Illés-Tóth Zoltán 
jegyző

Tetétlen, 2007. július 26. c

Bernáth László
Polgármester
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1. számú melléklet

Együttműködő települések:

ssz. Település neve

1 Ártánd

2 Bakonszeg

3 Báránd

4 Bedö

5 Berekböszörmény

6 Berettyóújfalu

7 Bihardancsháza

8 Biharkeresztes

9 Biharnagybajom

10 Bihartorda

11 Bojt

12 Csökmö

13 Darvas

14 Esztár

15 Fúrta

16 Földes

17 Gáborján

18 Hencida

19 Kismarja

20 Komádi

21 Körösszakái

22 Körösszegapáíi

23 ÍVIagyarhomorog

24 Mezőpeterd

25 Mezősas

26 Nagykereki

27 Nagyrábé

28 Pocsaj

29 Püspökladány

30 Sáp

31 Sárrétudvari

32 Szentpéterszeg

33 Szerep

34 Tépe

35 le té tie n

36 Told

37 Újiráz

38 Váncsod

39 Ve kérd

40 Zsáka



2. számú melléklet

Tetétlen Község közigazgatási területén belül a háztartási hulladék összegyűjtésére az alábbi 
méretű edényeket használja:

120 literes 
240 literes 
1100 literes

3. számú melléklet

A háztartási hulladékkal kapcsolatos kötelező szolgáltatás igénybevételi díja (szemétdíj): 

!•).... ...... ..... ...... ...........................................^ . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  - j
Rendszeresített j  

gyöjtőtartály mérete (liter) j
Ürítési gyakoriság szerinti díj | 

(Ft/db/hét) |
120 | 267,30 Ft |
240 | 534,60 Ft _ |
1100 1 2450,25 Ft

2.) Szolgáltatói emblémával jelzett zsákos közszolgáltatás díja 267,30 Ft/db. 

(A közszolgáltatás díja az általános forgalmi adót nem tartalmazza.)



1 
____

, B IH A R I KFT.Jenem é Egri Izabella jegyző 'j\
Válaszában elmondta, hogy a felhozott példa értelmében az ilyen házaspáröüxakámvei 

lakóingatlanonként kell a szolgáltatást igénybe venni és azért fizetni, jár a házaspárnak a UUJ.n) 
bekezdésében foglalt díjfizetési kedvezmény.

Előadó:
B ernáth László polgárm ester "—

Megkérdezte van e valakinek kérdése, észrevétele ezzel kapcsolatban ? | .lkt-Sz:

KerekesnéTóth Tünde képviselő
Megkérdezte, hogy mi lesz azokkal a lakosokkal akik a rendelet ellenére nem igénybe 

veszik ugyan a szolgáltatást, de fizetési kötelezettségüknek nem tesznek eleget. Azokkal, mint 
mondta a szolgáltató meg fogja szüntetni a szerződést, akkor milyen eszközökkel tud ez ellen 
fellépni az Önkormányzat ?

B ernáth  László polgármester
Válaszában elmondta, hogy a szállító folyamatos jelzéssel él az önkormányzat felé így 

figyelemmel tudják követni, kik azok akik nem veszik igénybe a szolgáltatást illetve nem fizetik 
ki a szolgáltatás ellenértékét, így azokkal szemben akik ezen kötelezettségüknek nem tesznek 
eleget bírságok kivetésével tudnak hatni. Javasolja a ll.§.-ban szereplő pénzbírság összegét 
30.000 Ft-ra módosítani,

Megkérdezte van e valakinek egyéb kérdése, észrevétele a rendelet-tervezettel kapcsolatban ?

Mivel nem hangzott el több kérdés, észrevétel megkérdezte a képviselő testületet, hogy az 
elhangzott módosító javaslatokat elfogadja e a testület ?

A szavazáskor 9 képviselő volt jelen, 9 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadták az előterjesztett módosításokat.

Miután elfogadták a módosításokat a rendelet-tervezettel kapcsolatban a módosításokkal együtt 
szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezetet.

A jelenlévő képviselők 9 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül megalkották az 
alábbi rendeletet

hiteles. 

Telétlen,
a település szilárd hulladék részét képező háztartási 

hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező
igénybevételéről

Az önkormányzat az 1995. évi XLII. tv.-ben kapott felhatalmazás alapján a módosított x - 
1990. évi LXV. tv. 16. §. (1) bekezdésében és az 1991. évi XX. Tv 138. § 1/p, 
pontjában biztosított jogkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja.

h  §*

TETÉTLEN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ -  TESTÜLET í l t r?deüvel mindenbén megegyezik,!
8/2001.(IV 26) ÖKT sz. rendelete



(1) A köztisztasággal és a településtisztasággal kapcsolatos önkormányzati 
feladatok ellátása érdekében Tetétlen Község Önkormányzata (továbbiakban: 
Önkormányzat) a háztartási hulladék rendszeres összegyűjtéséről, elszállításáról és 
ártalmatlanításáról (elhelyezéséről) a beépített belterületi ingatlanokon kötelező helyi 
közszolgáltatás útján gondoskodni.

(2) A háztartási hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kiteljed Tetétlen község 
belterületén lévő valamennyi ingatlan tulajdonosára, illetve használójára (továbbiakban: 
tulajdonos) függetlenül* attól, hogy természetes személy, jogi személy vagy jogi 
személyiséggel nem rendelkező társaság.

2. §.

(1) A tulajdonos az ingatlanán keletkező háztartási hulladék elhelyezéséről a háztartási
hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevétele útján köteles gondoskodni 
legalább két heti egyszeri gyakorisággal. ,

(2) A háztartási hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatást a pályáztatás útján 
nyertes szolgáltató végzi..

3. §. ' 1

(1) A háztartási hulladék elszállításának napjáról, annak esetleges változásáról a f
szolgáltató előzetesen írásban köteles tájékoztatni a tulajdonost. T

(2) Ha a háztartási hulladék elszállításának időpontjában előre nem látható okból f.
következik be a változásba szolgáltató értesítési kötelezettségének egyéb alkalmas módon -  .. j
elektronikus és írott médiákon, hangosító kocsival stb. -  is eleget tehet. j

4. §.

‘ (1) A szolgáltató a gyűjtés gyakoriságának és legkisebb hulladékmennyiségének 
(31iter/fo/nap) megfelelő, de legalább 1 db. 120 liter űrtartalmú gyüjtőtartályt bocsájt a 
tulajdonos rendelkezésére, A tulajdonos a háztartási hulladék összegyűjtésé és elszállítására 
való átadása céljából köteles a gyűjtőedényt átvenni, használni és megőrzéséről gondoskodni.

(2) A rendeltetésszerűen használt gyűjtőedény térítésmentes karbantartásáról, illetve 
üzemszerű elhasználódás miatti cseréjéről a szolgáltató köteles gondoskodni.

Amennyiben a gyüjtőtartály szállítás vagy ürítés folyamán sérül meg annak javítása, 
pótlása a szolgáltató kötelessége. A gyűjtőtartály ettől eltérő okból történő pótlása, cseréje, 
vagy karbantartása miatt felmerülő költséget a szolgáltató jogosult a tulajdonossal szemben 
érvényesíteni.

A gyűjtőtartály cseréjéből eredő díjfizetés változást a díjbeszedő a csere időpontját 
követő negyedévben köteles alkalmazni.

A szolgáltató köteles a szemétszállító gyüjtőtartály okát fokozott gondossággal kezelni.

(3) A gyűjtőtartály használójának kötelessége annak tisztántartása, szükség szerinti 
fertőtlenítése. Lyukas, horpadt, fedél nélküli gyüjtőtartály használata tilos. A szolgáltató 
köteles az Ürítés során a közterületre került hulladék összegyűjtéséről, a szennyeződés



szüntetéséről gondoskodni. Ha a szállítás előírt határidejének elmulasztása miatt a 
hulladék a gyüjtőtartályban nem helyezhető el a többlet hulladékot a szolgáltató köteles 
elszállítani külön díj felszámítása nélkül, ha azt á gyüjtőtartály mellett a tulajdonos elhelyezte.

5.§.

(1) A tulajdonos a rendelkezésére bocsátott gyüjtőtartályban a hulladékot úgy helyezheti el, 
hogy az az elszállítás során alkalmazott gépi ürítést ne akadályozza.

(2) A tulajdonos köteles a rendelkezésre bocsátott, gyűjtőtartályt a háztartási hulladék 
elszállítása céljából a szolgáltató által megjelölt időben, a gyüjtőjármüvei megközelíthető és
az ürítésre alkalmas helyen elhelyezni.

(3>A háztartási hulladék elszállítása céljára kihelyezett gyüjtőtartály nem akadályozhatja
a jármű és a gyalogos forgalmat és elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy 
károkozás veszélyének előidézésével.

6.§.
(1)A szolgáltató a kötelező közszolgáltatás keretében megtagadhatja a háztartási hulladék 
elszállítását, ha

a. ) az nem a rendszeresített és a szolgáltatótól átvett gyüjtőtartályban kerül
átadásra,

b. ) érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy 
olyan anyagot tartalmaz, amely a háztartási 
hulladékkal együtt nem gyűjthető,
szállítható, illetve ártalmatlanítható.

(2) Az (1) bekezdésben említett esetekben a szolgáltató külön díj megfizetése 
ellenében gondoskodik az így átadott hulladék egyedi többletszolgáltatás keretében való 
összegyűjtéséről, elszállításáról, illetve ártalmatlanításáról.

(3) A tulajdonos megtagadhatja a díj megfizetését abban az esetben, ha a szolgáltató 
közszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget..

7 .§ .

(1) A háztartási hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatásért a tulajdonos díjat 
köteles fizetni.

(2) Azok a közösségek -  társasházak, szövetkezeti lakások, Önkormányzati 
tulajdonban lévő lakások bérlői stb. -  akik a közszolgáltatást közösen veszik igénybe, a díjat 
együtt kötelesek megfizetni.

(3) A fizetendő díjat e rendelet melléklete állapítja meg.

(4) A díj a háztartási hulladék meghatározott gyakoriságú összegyűjtésének, elszállításának és 
ártalmatlanításának költségeit tartalmazza.

(5) A szolgáltató külön díj felszámítása nélkül szállítja el a karácsonyfákat és évente kétszer 
szervezett formában lomtalanítást végez. "



8. §.

(1) A háztartási hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás díját a szolgáltató megbízottja 
(továbbiakban: díjbeszedő) negyedévenként utólag szedi be, amely a tulajdonosnak átadott, 
megküldött (továbbiakban: benyújtott) számla alapján válik esedékessé.

(2) A tulajdonos legkésőbb a számlán feltüntetett határidőben köteles azt kiegyenlíteni.

(3) A tulajdonos személyében történő változás esetén a szolgáltatóhoz történő bejelentés 
napjáig a háztartási hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás díját a régi tulajdonos viseli.

9. §.

(1) Amennyiben a tulajdonos legalább 5 nappal a szolgáltatónál írásban jelenti, hogy 
megszakítás nélkül legalább két naptári hétig nem tartózkodik ingatlanán és az ingatlant más 
sem használja, a háztartási hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás távolléte idejére szünetel.

J * l
(2) A kérelmező köteles haladéktalanul a szolgáltató felé bejelenteni, h a 'a  kérelme 

alapjául szolgáló körülmények megváltoztak,
10.§ .

(1) Az önkormányzat a 70 éven felüli egyedül élő lakástulajdonosok részére a 
szállítási díjat teljes mértékben elengedi.

A 70 éven felüli házastársak esetében -  amennyiben mindketten jövedelemmel 
rendelkeznek -  50 %-ra mérsékli a díjfizetési kötelezettséget. Ha csak az egyik családtagnak 
van jövedelme, akkor teljes díjmentességet élveznek.

(2) A díjfizetési kedvezményben.részesített személyek körének tisztázását követően a 
szállítónak félévenként számla ellenében téríti meg az önkormányzat a díjat, illetve a 
szállítási díj különbözeiét.

(3) A díjfizetés iránti kedvezményt a 70 éven felüli lakosságot érintően személyi 
igazolvánnyal és névre szóló szállítási szerződés bemutatásával,egyidejűleg kell kérni az 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szociális Irodájában, melyhez esatolni kell a 
számlát is, ha azt már a szállító kiküldte.

11 . 8. .

Szabálysértést követ el és 30.000,-Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki
a. ) a háztartási hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatást jogszabálysértő módon nem

veszi igénybe.

b. ) a háztartási hulladékot a közterületre, illetve a saját, vagy más ingatlanára a
jogszabályban meghatározott feltételektől eltérő módon kihelyez.

c. ) háztartási hulladékkal kapcsolatos
szolgáltatást jogosulatlanul végez.

1



d. ) a háztartási hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás szüneteléséről hamis
nyilatkozatot tesz, vagy nem tesz eleget a 9. §, (2) bekezdésében szabályozott 
bejelentési kötelezettségének.

e. ) A kedvezmény igénybevétele érdekében
hamis nyilatkozatot tesz, vagy nem tesz
eleget a 10. §. (4) bekezdésében 7

szabályozott bejelentési kötelezettségének.

12.§.

E rendelet alkalmazása szempontjából háztartási hulladék: közületekben, intézményekben, 
keletkezett kommunális hulladék, valamint a lakásokban, a lakásüdülés céljára használt és 
egyéb helyiségekben, továbbá a lakók közös használatra szolgáló helyiségekben és 
területeken keletkezett szilárd hulladék, így például a salak (beleértve a központi fűtésből 
keletkezett salakot is), a rongy, söpredék, hamu, korom, edény, eszköz, ablaküveg, papír, 
konyhai hulladék (ideértve konzervdobozt, Üveget, kisebb méretű bútordarabot), a kisebb 
mennyiségű falvakolat, á kerti ~ és gazdasági hulladék, fa Jomb, nyesedék, végül a lakásban 
folytatott kisipari tevékenység gyakorlásából keletkező egyéb nem veszélyes hulladék, ha a 
naponta keletkező mennyiség nem haladja meg a rendelet 4. §. .(1) ■' bekezdésében 
meghatározott szokásosnak minősülő mennyiséget

13.§.

(1) Ezen rendelet 2001. május 1. napjától lép hatályba.

(2) Kihirdetésükről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik,

Bernáth László sk  Jenemé Egri Izabella sk
Polgárm ester . jegyző

ö.számú napirendi pont
A 2002.évi Oktatási M inisztériumhoz címzett támogatási pályázat.
ElőadóiBernáth László polgárm ester

Bernáth László polgárm ester
Tájékoztatta . a testületet, hogy a tervezési tevékenységre irányuló vállalkozási 

szerződés mintáját a testületi tagok a kiküldött. anyaggal együtt megkapták és azt 
áttanulmányozhatták. Az iskolaépítési pályázathoz elkészültek a tervrajzok, melyeket most 
megtekinthetnek a képviselők. Javasolja, hogy címzett támogatásra nyújtsa be a pályázatot az 
Önkormányzat, mert mint mondta, így sikeres pályázat esetén a beruházási összeg 90 %-át 
kapja meg az önkormányzat a kivitelezéshez. A céltámogatásra benyújtott pályázat esetében 
pedig sikeres pályázat esetén a beruházási összeg 50%-át kapja meg az önkormányzat. Az 
önkormányzat anyagi 'lehetőségeinek ismeretében csak címzett támogatással tudja 
megvalósítani ezt a beruházást. Elmondta, hogy a tervezés folyamán azonban újabb probléma

1
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Megbízza a polgármestert, hogy az ügyvéddel az 
átalánydíjas megbízási szerződést kösse meg.

Határidő: 2007. február 28.. .
Felelős: Bernáth László polgármester

lV.számú napirendi pont
Élőterjesztés a hulladékszállítási szerződés módosításával kapcsolatban 
Előadó: Dr. Illés- Tóth Zoltán jegyző

B ernáth László polgármester
Felkérte Dr. Illés- Tóth Zoltán jegyző Urat, hogy a napirendi póntnak megfelelően tegye 

meg előterjesztését a hulladékszállítási szerződés módosításával kapcsolatban.

Dr. Illés-Tóth Zoltán jegyző
Az előterjesztésnek megfelelően tájékoztatta a képviselő- testületet a hulladékszállítási 
szerződés módosítás- tervezetéről. Elmondta, hogy erre a szolgáltatás díjának emelkedése, 
miatt van szükség. A szerződést legfeljebb 2007; december 31-ig köthető meg, illetőleg addig 
az időpontig, amíg a Bihari Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás által végzendő 
térségi szemétszállítás beindításáról szóló megállapodás megkötésére sor nem kerül.

Bernáth László polgármester
Megköszönté a jegyző úr tájékoztatását és elmondta milyen jellegű változást fog 

eredményezni a települések részére és várhatóan milyen anyagi vonzattal fog járni a térségi 
szemétszállítás. Majd megkérdezte, van e valakinek kérdése, észrevétele az előterjesztéssel 
kapcsolatban?

Mivel nem hangzott el kérdés, észrevétel, szavazásra bocsátotta az előterjesztést. A 
szavazáskor 9 képviselő volt jelen. A jelenlévő képviselők 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkották meg:

Tetétlen Község Önkorm ányzat Képviselő-testületének 
6/2007. (H .14.) ÖKT rendelete

A települési szilárd hulladék részét képező háztartási hulladékkal kapcsolatos 
közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 8 / 2001 (IV. 26.) ÖKT rendeletének

módosításáról

Tetétlen Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. 
évi XLIII. tv. 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján valamint a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. tv, 16. § i \ í  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a települési 
szilárd hulladék részét képező háztartási hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező 
igénybevételéről szóló 8 /  2001 (IV. 26.) ÖKT rendeletének (a továbbiakban: R.) 
módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
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\  ; i.§

A R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1, számú melléklete lép.

2 .§

A R. többi része változatlan marad.

- v  ■ 3.8.-

(1) E rendelet 2007. február 2í>án lép hatályba.

(2) Kihirdetéséről - a helyben szokásos módon - a jegyző gondoskodik

Tetétlen, 2007. február 14.

Bernáth László Dr. Illés-Tóth Zoltán
polgármester jegyző

1. Számú melléklet

a. ) Tetétlen község Önkormányzat Képviselő-testülete a kötelező hulladékszállítási
közszolgáltatás 2007. évi díját a következők szerint állapítja meg: bruttó 1550 Ft / 
negyedév / hulladékgyűjtő edény.

b. ) Az a.) pontban megállapított díj a Bihari Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító
Társulás által végzendő térségi szemétszállítás beindításáról szóló megállapodás 
megkötéséig, de legfeljebb 2007. december 3 Ív-éig érvényes.

A rendeletet kihirdettem; 2007. február 14
Dr. Illés-Tóth Zoltán 

jegyző

18. számú napirendi pont
Előterjesztés a N ádudvari Református egyházközség megkeresésével kapcsolatban 
Előadó: Bernáth László polgármester

Bernáth László polgárm ester
Az előterjesztésnek megfelelően ismertette a megkeresést. Mint mondta, a Nádudvari 

Református Egyházközség Idősek Otthona Pszichiátriai Betegek Közösségi Ellátó Szolgálata 
bővíteni kívánja az ellátottak körét, ezért Tetétlen kíván a jogszabályban meghatározott 
szociális közösségi ellátásokat nyújtani. Mint elmondta, utalva ez előzőekben elfogadott 
napirendi pontra, ez az ellátási forma a testület döntése értelmében már biztosított, tehát ebből 
adódóan véleménye szerint bár köszönettel veszik a megkeresést, de nem tudják támogatni. 
Majd ismertette azt a határozati javaslatot, amely erre vonatkozik.



Jenciné Egri Izabella jegyző
Válaszában elmondta, hogy a felhozott példa értelmében az ilyen házaspá: 'ffiffiSsmveí 

lakóingatlanonként kell a szolgáltatást igénybe venni és azért fizetni, jár a házaspárt ak a l  
bekezdésében foglalt díjfizetési kedvezmény. i üi//M-'QV i 5

k f t ;

Bernáth László polgármester
Megkérdezte van e valakinek kérdése, észrevétele ezzel kapcsolatban ?

Előadó: 

(i;t sz:

KerekesnéTóth Tünde képviselő
Megkérdezte, hogy mi lesz azokkal a lakosokkal akik a rendelet ellenére nem igénybe 

veszik ugyan a szolgáltatást, de fizetési kötelezettségüknek nem tesznek eleget. Azokkal, mint 
mondta a szolgáltató meg fogja szüntetni a szerződést, akkor milyen eszközökkel tud ez ellen 
fellépni az önkormányzat ?

Bernáth László polgármester
Válaszában elmondta, hogy a szállító folyamatos jelzéssel él az önkormányzat felé így 

figyelemmel tudják követni, kik azok akik nem veszik igénybe a szolgáltatást illetve nem fizetik 
ki a szolgáltatás ellenértékét, így azokkal szemben akik ezen kötelezettségüknek nem tesznek 
eleget bírságok kivetésével tudnák hatni. Javasolja a H.§.-ban szereplő pénzbírság összegét 
30.000 Ft-ra módosítani.

Megkérdezte van e valakinek egyéb kérdése, észrevétele a rendelet-tervezettel kapcsolatban ?

Mivel nem hangzott el több kérdés, észrevétel megkérdezte a képviselő testületet, hogy az 
elhangzott módosító javaslatokat elfogadja e a testület ?

A szavazáskor 9 képviselő volt jelen, 9 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadták az előterjesztett módosításokat.

Miután elfogadták a módosításokat a rendelet-tervezettel kapcsolatban a módosításokkal együtt 
szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezetet.

A jelenlévő képviselők 9 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül megalkották az 
alábbi rendeletet

:  - ■ r - ■ ■ £

TETÉTLEN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT '

ÍKÉPVISELŐ-v TESTÜLET mindenben megegyéak|
8/2001.(IV.26) OKT sz, rendelete

letétien, 20öL® :£ >
a település szilárd hulladék részét képező háztartási 

hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező 
igénybevételéről

Az önkormányzat az 1995. évi XLII. tv.-ben kapott felhatalmazás alapján a módosított 
1990. évi LXV. tv. 16. §. (1) bekezdésében és az 1991. évi XX. Tv 138. § 1/p. 
pontjában biztosított jogkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja.



eeszüntetéséről gondoskodni. Ha a szállítás előírt határidejének elmulasztása miatt 
hullanák a evüitŐtartályban nem helyezhető el a többlet hulladékot a szolgáltató kötél

a
hulladék a gyüjtŐtartályban nem helyezhető el a többlet hulladékot a szolgáltató köteles 
elszállítani külön díj felszámítása nélkül, ha azt a gyüjtőtartály mellett a tulajdonos elhelyezte.

5 .§.

(1) A tulajdonos a rendelkezésére bocsátott püjtötartályban a hulladékot úgy helyezheti el, 
hogy az az elszállítás során alkalmazott gépi ürítést ne akadályozza.

(2) A tulajdonos köteles a rendelkezésre bocsátott, gyüjtőtartályt a háztartási hulladék 
elszállítása céljából a szolgáltató által megjelölt időben, a gyűjtőjárművel megközelíthető és 
az ürítésre alkalmas helyen elhelyezni,

(3)A háztartási hulladék elszállítása céljára kihelyezett gyüjtőtartály nem akadályozhatja
a jármű és a gyalogosforgalmat és elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy 
károkozás veszélyének előidézésével,

(1)A szolgáltató a kötelező közszolgáltatás keretében megtagadhatja a háztartási hulladék 
elszállítását, ha

a. ) az nem a rendszeresített és a szolgáltatótól átvett gyüjtŐtartályban kerül
- átadásra,

b. ) érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy 
olyan anyagot tartalmaz, amely a háztartási 
hulladékkal együtt nem gyűjthető,
szállítható, illetve ártalmatlanítható.

(2) . Az (1) bekezdésben említett esetekben a szolgáltató külön díj megfizetése 
ellenében gondoskodik az így átadott hulladék egyedi többletszolgáltatás keretében való 
összegyűjtéséről, elszállításáról, illetve ártalmatlanításáról.

(3) A tulajdonos megtagadhatja a díj megfizetését abban az esetben, ha a szolgáltató
közszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget. • '

7.§. : ■ ^

(1) A háztartási hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatásért a tulajdonos díjat 
köteles fizetni.

(2) Azok a közösségek -  társasházak, szövetkezeti lakások, önkormányzati 
tulajdonban lévő lakások bérlői stb. — akik a közszolgáltatást közösen veszik igénybe, a díjat 
együtt kötelesek megfizetni.

(3) A fizetendő díjat e rendelet melléklete állapítja meg.

(4) A díj a háztartási hulladék meghatározott gyakoriságú összegyűjtésének, elszállításának és 
ártalmatlanításának költségeit tartalmazza.

(5) A szolgáltató külön díj felszámítása nélkül szállítja el a karácsonyfákat és évente kétszer 
szervezett formában lomtalanítást végez. *■’



d. ) a háztartási hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás szüneteléséről hamis
nyilatkozatot tesz, vagy nem tesz eleget, a 9. §. (2) bekezdésében szabályozott 
bejelentési kötelezettségének.

e. ) A kedvezmény igénybevétele érdekében
hamis nyilatkozatot tesz, vagy nem tesz
eleget a 10. §. (4) bekezdésében r

szabályozott bejelentési kötelezettségének.

E rendelet alkalmazása szempontjából háztartási hulladék: közületekben, intézményekben, 
keletkezett kommunális hulladék, valamint a lakásokban, a lakásüdülés céljára használt és 
egyéb helyiségekben, továbbá a lakók közös használatra szolgáló helyiségekben és 
te je te k e n  keletkezett szilárd hulladék, így például a salak (beleértve a központi fűtésből 
keletkezett salakot is), a rongy, söpredék, hamu, korom, edény, eszköz, ablaküveg, papír, 
konyhai hulladék (ideértve konzervdobozt, üveget, kisebb méretű bútordarabot), a kisebb 
mennyiségű falvakolat, a kerti -  és gazdasági hulladék, fa jomb, nyesedék, végül a lakásban 
folytatott kisipari tevékenység gyakorlásából keletkező egyéb nem veszélyes hulladék, ha a 
naponta keletkező mennyiség nem haladja meg a rendelet 4.. §, (1) bekezdésében

ő.számű napirendi pont
A 2002.évi Oktatási Minisztériumhoz címzett támogatási pályázat 
EIőadó:Bernáth László polgármester

Bernáth László polgármester
Tájékoztatta . a testületet, hogy a tervezési tevékenységre irányuló vállalkozási 

szerződés mintáját a testületi: tagok a kiküldött anyaggal együtt megkapták és azt 
áttanulmányozhatták; Az iskolaépítési pályázathoz elkészültek a tervrajzok, melyeket most 
megtekinthetnek a képviselők. Javasolja, hogy címzett támogatásra nyújtsa be a pályázatot az 
Önkormányzat, mert mint mondta, így sikeres pályázat esetén a beruházási összeg 90 %-át 
kapja meg az önkormányzat a kivitelezéshez. A céltámogatásra benyújtott pályázat esetében 
pedig sikeres pályázat esetén a beruházási összeg 50%-át kapja meg az önkormányzat. Az 
önkormányzat anyagi lehetőségeinek ismeretében csak címzett támogatással tudja 
megvalósítani ezt a beruházást. Elmondta, hogy a tervezés folyamán azonban újabb probléma

12. §

13. §,

(1) Ezenrendelet 2001. május 1. napjától lép hatályba,

(2)Kihirdetésükről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik,

Bernáth László sk 
Polgármester

Jeneiné Egri Izabella sk 
, jegyző
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A R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

. ■ ■ ■ . ■- ■ 2 . §  .

A R. többi része változatlan marad.

(1) E rendelet 2007. február 20-án lép hatályba. ̂

(2) Kihirdetéséről - a helyben szokásos módon - a jegyző gondoskodik

Tététien, 2007. február 14.

Bernáth László Dr. Illés-Tóth Zoltán
polgármester jegyző

L Számú melléklet

a. ) Tetétlen község Önkormányzat Képviselő-testületé a kötelező huiladékszáílítási
. közszolgáltatás 2007. évi díját a következők szerint állapítja meg: bruttó 1550 Ft / 

negyedév / hulladékgyűjtő edény. : ;
b. ) Az a.) pontban megállapított díj a Bihari Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító

Társulás által végzendő térségi szemétszállítás beindításáról szóló megállapodás 
megkötéséig, de legfeljebb 2007. december 31 ,-éig érvényes.

A rendeletet kihirdettem: 2007. február 14.
; Dr. Illés-Tóth Zoltán

" \ -jegyző

18. számú napirendi pont
Előterjesztés a Nádudvari Református egyházközség megkeresésével kapcsolatban 
Előadói Bernáth László polgármester

Bernáth László polgármester
Az előterjesztésnek megfelelően ismertette a megkeresést. Mint mondta, a Nádudvari 

Református Egyházközség Idősek Otthona Pszichiátriai Betegek Közösségi Ellátó Szolgálata 
bővíteni kívánja az ellátottak körét, ezért Tetétlen kíván a jogszabályban meghatározott 
szociális közösségi ellátásokat nyújtani. Mint elmondta, utalva ez előzőekben elfogadott 
napirendi pontra, ez az ellátási forma a testület döntése értelmében már biztosított, tehát ebből 
adódóan véleménye szerint bár köszönettel veszik a megkeresést,' de nem tudják támogatni. 
Majd ismertette azt a határozati javaslatot, amely erre vonatkozik.


