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Zsáka Nagyközségi Önkormányzat 2010,december 27-ei rendkívüli
ülés jegyzőkönyvéből.

Zsáka Nagyközség Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

16/2010.(XII.30.) önkormányzati rendelete

©flHAföE W T ,

Beérkezett:

im  -öl- ‘L ';1

Előadó: J Z Á Á - —
képviselő-testületi
Ikt sz:

ho-s

a település szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 
22/2006./XII.29./ önkormányzati rendelet módosításáról elfogadott 14/2010.(XII.15.) 

önkormányzati rendeletének módosításáról.

Zsáka Nagyközségi Önkorm ányzat K épviselő-testületé a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. 
évi XLIII. törvény 23. §-ában kapott felhatalm azás alapján, a helyi önkorm ányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 8.§. (1) bekezdésében m eghatározott feladatkörében eljárva, 
figyelem m el e törvény 10.§. (1) bekezdésére a település szilárd hulladékkal kapcsolatos 
hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló többször m ódosított 22/2006./X II.29./szám ú 
rendeletének m ódosítására a következőket rendeli el:

l .§

(1) A z önkorm ányzati rendelet 1. szám ú m elléklet

„1 db. 120 literes kuka egyszeri ürítésének díja kom posztálással együtt 304.- 
Ft/ürítés*

Zsákos hulladékszállítás: szolgáltató em blém ájával ellátott és
általa forgalm azott 60 literes hulladékgyűjtő zsák szállítási
szolgáltatással kom posztálással együtt 160,-Ft/db*.”

*a díjat Áfa kötelezettség terheli.

szövegrészeit törli, és helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„1 db, 120 literes kuka egyszeri ürítésének díja kom posztálással együtt 297.- 
Ft/ürítés*

Zsákos hulladékszállítás: szolgáltató em blém ájával ellátott és
általa forgalm azott 60 literes hulladékgyűjtő zsák szállítási
szolgáltatással kom posztálással együtt 155.-Ft/db*.”

*a díjat Á fa kötelezettség terheli.

1



Záró rendelkezések

(1) Ez a rendelet 2011. január 1-jén napján lép hatályba.

2.§.

Zsáka, 2010, decem ber 27.

/:Kovács Kálmán:/sk. 
polgárm ester

Záradék:

Kihirdetne: 2010. december 30. nap

/: Kinter Helga Kinga:/sk. 
körjegyző

/:K inter Helga Kinga:/sk. 
jegyző

Zsáka, 2011. január 25.

A  kivonat hiteléül:
w

/:Kovács Kálmán: 
polgárm ester
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Zsáka Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testületé

21/2009.(XII.21.)számú rendeletét

tííStiíjíHfJ'í.ii S/U;’ 'ffe

Beérkezeti:

2009 -wh t *

Előadó:

. Hí, hO  ~ 3  f $£> ÁO
a település szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszoIgáltaíasítfI;sMM-~rzr-_ _ j 

többször módosított 22/2006./XII.29./ZSÖ. rendelet módosítására.

Zsáka N agyközségi Önkorm ányzat Képviselő-testülete figyelem m el a helyi 
önkorm ányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. §. (1) bekezdés a) pontjára, valam int e 
törvény 16. §. (1) bekezdésében foglaltakra, és a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi 
XLIII, törvény ( a továbbiakban: Hgt) 23. §-ában kapott felhatalm azásra, a 64/2008. (III.28.) 
Korm ányrendeletben foglaltak alapján a település szilárd hulladékkal kapcsolatos 
hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló többször m ódosított 22/2006./X II.29./szám ú 
rendeletének m ódosítására ( a továbbiakban: R) az alábbi rendeletet a l k o t j a :

l-§

(1) A  m ódosított R. 1 .szám ú m ellékletének

„1 db. 120 literes kuka egyszeri ürítésének díja* 263.- Ft/ürítés*.
többlethulladék elszállítását szolgáló zsák* 140.- Ft/db*

szövegrészeit törli, és helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„1 db. 120 literes kuka egyszeri ürítésének díja kom posztálással együtt 287.- Ft/ürítés*

Zsákos hulladékszállítás: szolgáltató em blém ájával ellátott és
általa forgalm azott 60 literes hulladékgyűjtő zsák szállítási
szolgáltatással kom posztálással együtt 149.-Ft/db*.”

*a díjat Áfa kötelezettség terheli.

2.§ .

(1) A m ódosított R. 15. §-a az alábbi (12) , (13), (14) és (15) bekezdéssel egészül ki.

„(12) A  K épviselőtestület a 2010. költségvetési évben a hulladékszállítás éves díj 50% -ának 
m egfelelő összeget kedvezm ényként nyújtva átvállal a díjfizetésből azon szem élyek esetén, 
akik a településen állandó lakcím m el, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkeznek és a 
háztartásban élő m inden szem ély 2009-ben, vagy azt m egelőzően betöltötte a 70. életévét, 
vagy 2010-ben éri el a 70. éves életkort.”

„(13) A  K épviselőtestület a 2010-ben kedvezm ényre való jogosultságot m egszerző 
háztartások esetében a m entességet az életkori feltétel betöltésének időpontját követő 
negyedév első napjától biztosítja a tárgyév végéig, a szolgáltató által történő szám lázásnak 
m egfelelően évi négy alkalom m al

„(14) A  negyedéves díjak 50% -át az önkorm ányzat átutalással biztosítja a szolgáltató 
részére.”



„(15) „A képviselőtestület egyedi döntése alapján különös m éltánylást érdemlő esetben 
korhatárra való tekintet nélkül szintén nyújthat 50% -os m értékű kedvezm ényt olyan háztartás 
részére, ahol önm aga ellátására nem  képes m ozgásképtelen szem ély él.”

Záró rendelkezések

3.§

(1) E  rendelet 1. és 2. §-a 2010. január 1-jén napján lép hatályba.
(2) E  rendelet 2.§-a 2010. decem ber 31 -én hatályát veszti.
(3) A  Zsáka N agyközségi Önkorm ányzat K épviselőtestületének a település szilárd 

hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 
22/2006./XÍI.29./ZSÖ. rendelet m ódosítására alkotott 13/2009. (IX.15.) ZSÖ. számú 
rendeletének 4.§-a nem  lép hatályba 2010. január 1-jén.

Zsáka, 2009. decem ber 17.

/:G ulyás András:/sk. 
polgárm ester

Záradék:

/:K inter H elga Kinga:/sk. 
jegyző

Kihirdetve: 2009. decem ber 21. napján

/:K inter Helga Kinga:/sk. 
jegyző



B tH iM y  KFT*

RENDELET KIVONAT
a Zsáka Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestület 

2009. december 17-ei nyilvános ülésének jegyzőkönyvek)

Beérkezett:

2019 -03' 0 $
)]
Előadó:

Zsáka Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

21/2009.pül.21.)számű rendelete

Ikt. sz: h o  -  J fi- / j o  /d>

a település szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 
többször módosított 22/2006./XII.29./ZSÖ. rendelet módosítására.

Zsáka N agyközségi Önkorm ányzat K épviselő-testülete figyelem mel a helyi 
önkorm ányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. §. (1) bekezdés a) pontjára, valam int e 
törvény 16. §. (1) bekezdésében foglaltakra, és a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi 
XLIII, törvény ( a továbbiakban: Hgt) 23. §-ában kapott felhatalm azásra, a 64/2008. (III.28.) 
Korm ányrendeletben foglaltak alapján a település szilárd hulladékkal kapcsolatos 
hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló többször m ódosított 22/2006./X II.29./szám ú 
rendeletének m ódosítására ( a továbbiakban: R) az alábbi rendeletet a l k o t j a :

l.§

(1) A  m ódosított R. 1 .számú m ellékletének

„1 db. 120 literes kuka egyszeri ürítésének díja* 263.- Ft/ürítés*.
többlethulladék elszállítását szolgáló zsák* 140.- Ft/db*.”

szövegrészeit törli, és helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„1 db. 120 literes kuka egyszeri ürítésének díja kom posztálással együtt 287.- Ft/ürítés*

Zsákos hulladékszállítás: szolgáltató em blém ájával ellátott és
általa forgalm azott 60 literes hulladékgyűjtő zsák szállítási
szolgáltatással kom posztálással együtt 149.-Ft/db*.”

*a díjat Á fa kötelezettség terheli.

2.§.

(1) A  m ódosított R. 15. §-a az alábbi (12) , (13), (14) és (15) bekezdéssel egészül ki.

„(12) A  K épviselőtestület a 2010. költségvetési évben a hulladékszállítás éves díj 50% -ának 
m egfelelő összeget kedvezm ényként nyújtva átvállal a díjfizetésből azon szem élyek esetén, 
akik a településen állandó lakcímm el, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkeznek és a 
háztartásban élő m inden szem ély 2009-ben, vagy azt m egelőzően betöltötte a 70. életévét, 
vagy 2010-ben éri el a 70. éves életkort.”

„(13) A K épviselőtestület a 2010-ben kedvezm ényre való jogosultságot m egszerző 
háztartások esetében a m entességet az életkori feltétel betöltésének időpontját követő 
negyedév első napjától biztosítja a tárgyév végéig, a szolgáltató által történő szám lázásnak 
m egfelelően évi négy alkalom m al.”



Önkormányzati Rendeletek Tára -  Rendelet
/

/
Rendelet szövege

Zsáka Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testület 

13/2Ö09.(IX.15.) rendeletét

a település szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 
módosított 22/2006./XII.29./ZSÖ. rendelet módosítására.

Zsáka N agyközségi Önkorm ányzat K épviselő-testülete figyelem mel a helyi 
önkorm ányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. §. (1) bekezdés a) pontjára, valam int e 
törvény 16. §. (1) bekezdésében foglaltakra, és a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi 
XLIII. törvény ( a továbbiakban: Hgt) 23. §-ában kapott felhatalm azásra, a 64/2008. (III.28.) 
K orm ányrendeletben foglaltak alapján a település sziláid hulladékkal kapcsolatos 
hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló többször m ódosított 22/2006./X II.29./szám ú 
rendeletének m ódosítására ( a továbbiakban: R) az alábbi rendeletet a l k o t j a :

l-§

(1) Zsáka N agyközségi Ö nkorm ányzat K épviselőtestülete a település szilárd hulladékkal 
kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 22/2006. (XII.29.) ZSÖ. szám ú 
rendeletének m ódosítására alkotott 11/2009.(VI.30.) ZSÖ. szám ú rendeletét hatályon kívül 
helyezi,

(2) A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 22/2006.(X II.29.) ZSÖ. 
szám ú rendelet 12/2008. (IX. 12.) ZSÖ. szám ú rendelet m ódosításában m eghatározott 
hulladékszállításra vonatkozó közszolgáltatási díjak az (1) bekezdésben foglaltak 
figyelem bevételével 2009. decem ber 31 -ig hatályban m aradnak.

2.§

A m ódosított R. 8. §-a az alábbi (9) bekezdéssel egészül ki:

„(9) A  településen keletkező kom posztálásra alkalm as növényi hulladék elhelyezésére a 
képviselő-testület az alábbi helyet je lö li ki: Zsáka, külterület 07/2 hrsz-ú terület.
A z itt elhelyezett kom posztálásra alkalm as hulladék hulladékkezelő telepre szállításáról és a 
közszolgáltatónak történő átadásáról az Ö nkorm ányzat gondoskodik.”

3.8

(1) A  m ódosított R. 11 .§-a az alábbi (2) bekezdéssel egészül ki:

„(2) Hulladékgyűjtő zsákot csak a szolgáltatón keresztül lehet vásárolni.
K onténer bérleti igénybevétel esetén, illetve a szolgáltatón keresztül történő 
szállítás igénybevétele esetén a bérleti díjról és a szállítási szolgáltatás díjáról a 
szolgáltató és igénybevevő külön szerződésben állapodik m eg.”

(2) A  m ódosított R, 11 .§ (2), (3), és (4) bekezdésének szám ozása, (3), (4) és (5) 
bekezdésre m ódosul.
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Zsáka Nagyközségi Önkormányzat
képvi s el ő-testii 1 et

12/2008./IX.12. /számú rendelete

a település szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló többször 
módosított 22/2006./Xn,29./számú rendelet módosítására.

Zsáka Nagyközségi önkormányzat képviselö-testiilete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000.évi 
XLÍII.törvény ( a továbbiakban: Hgt) valamint a 64/2008./III.28./Korni.rendeletére figyelemmel a 
település szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 
7/2Ö08./JV. 14./számú, a 8/2007./IV.16./számú rendelettel módosított 22/2006./XII.29./számú rendelet 
módosítására ( a továbbiakban: R) az alábbi rendeletet a l k o t j a :

l.§.

A módosított R.8.§.(3) be.-bői az alábbi szövegrészt törli.

„Legfeljebb két személy által lakott önálló 50 m-es körzetben elhelyezkedő legalább két lakóingatlan 
esetében a háztartási hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás közösen is igénybe vehető. Ilyenkor az 
érintettnek írásban nyilatkozniuk kell arról, hogy a gyűjtőedényt melyik ingatlanon tárolják és adják át 
ürítésre, valamint arról, hogy a szolgáltatás díját milyen arányban fizetik és a közszolgáltatás díját 
melyik tulajdonosnak kell kiszámlázni.”

2.§.
A módosított R. 2.számú mellékletét törli, és helyébe lép e rendelet 1 .számú melléklete. 
22/2006./XIL29./ZSÖR.2.számú melléklete 
12/2008./ÍX. 12./ZSÖR. 1 .számú melléklete

a szilárd hulladék elhelyezéséért fizetendő díjakról.

1 db. 120 literes kuka egyszeri ürítésének díja* 263.- Ft/ürítés,
többlethulladék elszállítását szolgáló zsák * i40.-Ft/db.

megjegyzés*

* a díjat ÁFA kötelezettség terheli.
3.§.

Z á r ó  r e n d e l k e z é s  

E rendelet kihirdetés napján lép hatályba.

Zsáka, 2008. szeptember 11 napján,

/•.Gulyás András:/$.k. /:Szörnyű Sándorné:/s.k,
polgármester körjegyző

Záradék:
Kihirdetve:
Zsáka, 2008. szeptember 12. napján.

/:Szörnyű Sándorné./.sk., 
körjegyző



a település szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló többször 
módosított 22/2006,/XIT.29./számú rendelet módosítására.

Zsáka Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000.évi 
XLHI.törvény ( a továbbiakban: Hgt) valamint a 64/2008./III.28./Korai.rendeletére figyelemmel a 
település szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 
7/2008./TV.H./számú, a 8/2007./TV.16./számú rendelettel módosított 22/2006./XII.29./számú rendelet 
módosítására ( a továbbiakban: R) az alábbi rendeletét a l k o t j a :

Zsáka Nagyközségi Önkormányzat
képviselő-testület

12/2008./EX.12. /szánni rendelete

l.§*

A módosított R.8.§.(3) be.-böl az alábbi szövegrészt törli.

„Legfeljebb két személy által lakott önálló 50 m-es körzetben elhelyezkedő legalább két lakóingatlan 
esetében a háztartási hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás közösen is igénybe vehető. Ilyenkor az 
érintettnek írásban nyilatkozniuk kell arról, hogy a gyűjtőedényt melyik ingatlanon tárolják és adják át 
ürítésre, valamint arról, hogy a szolgáltatás díját milyen arányban fizetik és a közszolgáltatás díját 
melyik tulajdonosnak kell kiszámlázni.”

2.§.
A módosított R. 2.számú mellékletét törli, és helyébe lép e rendelet 1.számú melléklete. 
22/2006./XII.29./ZSÖR.2.számú melléklete 
12/2008./IX.12./ZSÖR.I.számú melléklete

a szilárd hulladék elhelyezéséért fizetendő díjakról.

I db. 120 literes kuka egyszeri ürítésének díja* 263.- Ft/iirítés,
többlethuíladék elszállítását szolgáló zsák * 140.- Ft/db.

megjegyzés*

* a díjat ÁFA kötelezettség terheli.
3.§.

Z á r ó r e n d e l k e z é s

E rendelet kihirdetés napján lép hatályba.

Zsáka, 2008. szeptember 11 napján.

/:Guíyás András:/s.k. /:Szörnyű Sándomé:/s.k,
polgármester körjegyző

Záradék:
Kihirdetve:
Zsáka, 2008, szeptember 12. napján.

/:SzömyÜ Sándorné./.sk., 
körjegyző



a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos 
hulladékkezelési közszolgáltatásról.

Zsáka Nagyközségi Ö nkorm ányzata a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLÍÍI. törvény
(a továbbiakban: H g t)  23. §-ában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

I. fejezet

Általános rendelkezések 

A rendelet hatálya

1 .  §.

(1.) Zsáka N agyközség Önkorm ányzata (a továbbiakban: Ö nkorm ányzat) a jelen
rendeletben foglaltak szerint hulladékkezelési közszolgáltatást szervez a települési 
szilárd hulladék rendszeres gyűjtésére, begyűjtésére, szállítására, előkezelésére, 
tárolására, hasznosítására, ártalm atlanítására, és ezen tevékenységek ellátásáról 
kötelező helyi közszolgáltatás útján gondoskodik.

(2.) A K özszolgáltatás célja a köztisztaság, a településtisztaság biztosítása, a
közegészségügy, valam int az épített és term észeti környezet védelm e. A kötelező 
közszolgáltatásra vonatkozó rendelkezések célja a közszolgáltatás kiszám ítható, 
folyam atos és biztonságos ellátása, a tevékenység ellenőrizhetősége.

(3.) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás Zsáka Nagyközség 
(továbbiakban: település) mindenkori közigazgatási területére terjed  ki. -

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

(5.) Tilos a hulladékot elhagyni, a gyűjtés, a begyűjtés, lerakás szabályaitól eltérő m ódon 
felhalm ozni, ellenőrizetlen körülm ények között elhelyezni, kezelni.

(6.) A település közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
kötelező helyi közszolgáltatás teljesítésére jogosult, illetőleg kötelezett közszolgáltató 
a Bihari H ulladékgazdálkodási Kft. 4100 Berettyóújfalu, D ózsa Gy. u. 17-19. (a 
továbbiakban: Szolgáltató).

2.  §.

(1.) A z Ö nkorm ányzat a hulladékgazdálkodási feladatainak ellátása érdekében
együttm űködik a bihari régió vonzáskörzetében tartozó települési önkorm ányzatokkal.

(2.) A z együttm űködés tartalm át és feltételeit külön önkorm ányzati társulási m egállapodás

Zsáka Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testület

22/2006.(XII.29.) számú rendelete
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JL közszolgáltató: a Berettyóújfalu Város m űködési területén a települési szilárd 
hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás ellátására az e rendelet szerint 
kizárólagosan feljogosított hulladékkezelő;

12. hulladékkezelési közszolgáltatás: a jelen  rendelet 3. § 1. pontjában m egjelölt települési 
szilárd hulladéknak a feljogosított Közszolgáltató által az ingatlantulajdonosoktól 
történő rendszeres begyűjtése, elszállítása, tárolása, ártalm atlanítása és hasznosítása (a 
hulladék kezelése), illetőleg kezelő létesítmény üzem eltetése, m űködése;

13. közszolgáltatási díj: az ingatlantulajdonos által a közszolgáltatás igénybevételéért a 
K özszolgáltatónak fizetendő, az Önkorm ányzat rendeletében m eghatározott díjfizetési 
időszakra vonatkozóan m egállapított díj.

Az Önkormányzat közszolgáltatással kapcsolatos feladatai

4. §.

(1.) A z Ö nkorm ányzat az ingatlantulajdonoknál keletkező települési szilárd hulladék 
kezelésére hulladékkezelési közszolgáltatást szervez és tart fenn.

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

(3.) A z Ö nkorm ányzat a közszolgáltató részére rendelkezésre bocsátja az alábbi 
közszolgáltatással összefüggő szem élyes adatokat: közszolgáltatást igénybe vevő 
neve, lakcím e, születési helye és ideje, anyja neve. A közszolgáltató a rendelkezésre 
bocsátott szem élyes adatokat csak a közszolgáltatási tevékenységével összefüggésben 
használhatja fel, azokat m ás személynek vagy szervezetnek nem  adhatja tovább.
A  közszolgáltató  birtokában ju to tt szem élyes adatok kezelése során köteles betartani 
az adatvédelem re vonatkozó jogszabályi előírásokat.

Az ingatlantulajdonos kötelezettségei

5. §.

(1.) A z ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladékot az e 
rendeletben m eghatározott módon és helyen gyűjteni, valam int a begyűjtésre 
feljogosított hulladékkezelőnek átadni. A lapvető 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 Önkorm ányzat 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 m egfelelő gondossággal já rjo n  el, annak érdekében, hogy a
hulladék m ások életét, testi épségét, egészségét és jó  közérzetét ne veszélyeztesse, a 
város term észetes és épített környezetét ne szennyezze, a növény -  és állatvilágot ne 
károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja.

d. ) a közszolgáltatóval a közszolgáltatásra vonatkozó szerződést m egkösse.
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(5.) A hulladékkezelési helyi közszolgáltatás feltételeiben, a hulladék begyűjtésének, 
elszállításának rendjében bekövetkező változásokról a K özszolgáltató az 
ingatlantulajdonost -  a változás bekövetkezte előtt -  írásban értesíteni köteles.

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

8. §.

(1.) A z ingatlantulajdonos a települési szilárd hulladék gyűjtésére, illetve elszállítására a 
Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényt, valam int -  a 
Közszolgáltató által rendelkezésre bocsátott gyüjtöedényzet űrtartalm át m eghaladó 
m ennyiségű alkalm i hulladék gyűjtésére -  a Közszolgáltató által rendelkezésre 
bocsátott és azonosító jellel ellátott m ás gyűjtőeszközt köteles igénybe venni.

(2.) A helyi közszolgáltatás által ellátandó területre rendszeresített, szabványos 
gyűjtőedények típusát, minimális térfogatát, darabszám át és ürítésre való átadásának 
helyét az Önkorm ányzat állapítja m eg a keletkezett hulladékm ennyiség és a 
gyűjtési/ürítési gyakoriság figyelem bevételével.

(3) A hulladék begyűjtésének, elszállításának rendje, gyakorisága: az
ingatlantulajdonosok lakótelepi lakások esetén hetenként legalább két alkalom m al, a 
település m ás területein -  családi házas beépítésű területein -  legalább heti egy 
alkalom m al kötelesek a települési szilárd hulladék elszállítását igénybe venni. 
Legfeljebb két szem ély által lakott önálló 50 m -es körzetben elhelyezkedő legfeljebb 
két lakóingatlan esetében a háztartási hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás közösen 
is igénybe vehető. Ilyenkor az érintetteknek írásban nyilatkozniuk kell arról, hogy a 
gyűjtőedényt m elyik ingatlanon tárolják és adják át ürítésre, valam int arról, hogy a 
szolgáltatás díját m ilyen arányban fizetik és a közszolgáltatás díját m elyik 
tulajdonosnak kell kiszámlázni. A  közszolgáltató m unkaszüneti napok m iatti 
ürítésinap áthelyezésről az ingatlantulajdonosokat h irdetm ényben köteles tájékoztatni.

(4.) A gyűjtőedények m éretének és szám ának m eghatározásakor két ürítés közötti 
időszakra ingatlanonként legkevesebb 4 liter/fő/nap hulladékm ennyiséget kell 
figyelem be venni.

(5.) A K özszolgáltató köteles a szállítóeszközéhez rendszeresített, és a keletkezett hulladék 
m ennyiségének m egfelelő m éretű és szám ú gyűjtőedényt az ingatlantulajdonos 
rendelkezésére bocsátani a szolgáltatás m egkezdése előtt. A z  ingatlantulajdonos vagy 
m eghatalm azottja a gyűjtőedény átvételét aláírásával köteles igazolni.

(6.) Ha az ingatlantulajdonos a K özszolgáltató felé a valóságnak m eg nem  felelő
m ennyiséget vagy adatot közöl -  ide értve az ingatlanon rendszeresen tartózkodó 
szem élyek szám ára vonatkozó adatot is -  vagy az átadásra kerülő hulladék 
m ennyisége rendszeresen m eghaladja az átvett gyűjtőedények űrtartalm át, a 
K özszolgáltató -  az ingatlantulajdonos m egkeresésével egyidejűleg -  jogosult a 
tényleges m ennyiségű hulladéknak m egfelelő űrtartalm ú edényre cserélni az eredeti 
gyűjtőedényt, illetve jogosult m egem elni a gyűjtésre átadott gyűjtőedények szám át.

(7.) A z ingatlantulajdonos köteles írásban, három  nappal korábban bejelenteni a
K özszolgáltatónak, ha ingatlanán az addig szokásos hulladékm ennyiséget jelen tősen  
m eghaladó m ennyiségű hulladék keletkezése várható. A  bejelentés alapján a 
K özszolgáltató köteles az ingatlantulajdonos által m egjelölt időpontra vagy
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(4 A gyűjtőedény rendeltetéstől eltérő használata, valam int eltűnése vagy m egsem m isülése 
m iatt keletkezett kárt az az ingatlantulajdonos köteles m egtéríteni, aki a gyűjtőedényt a 
8. §. (5) bekezdésében foglaltaknak m egfelelően átvette.

(5.) A közszolgáltató kárát az ingatlantulajdonos a kár bekövetkeztétől szám ított harm inc 
napon belül köteles megtéríteni.

11. §.

(1.) A  települési szilárd hulladék elszállítását szolgáló eszközök:
a. ) gyűjtőedény 120, 240 valam int 1100 literes m éretben,
b . ) a szolgáltató em blém ájával jelzett zsák.

(2.) A  szállítást szolgáló eszközökben 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,

d.) szolgáltató em blém ájával jelzett zsák esetén olyan m ennyiség, hogy a zsák szája 
beköthető legyen.

(3.) H a a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeztek el, am ely az edényben 
összetöm örödött vagy befagyott, illetve az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy 
em iatt az edényt üríteni nem  lehet, az ingatlantulajdonos a Közszolgáltató felhívására köteles 
az edényt ürítheíővé, illetve használhatóvá tenni. Köteles továbbá az így okozott esetleges 
kárt m egtéríteni.

(4.) T ilos a gyűjtőedénybe folyékony, m érgező tűz- és robbanásveszélyes anyagot, állati 
tetem et, vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, am ely veszélyeztetheti a begyűjtést, ürítést 
végző, vagy m ás szem élyek életét és testi épségét, egészségét,

A hulladék elhelyezésével, ártalmatlanításával, 
illetve hasznosításával kapcsolatos rendelkezések

12. §.

(1.) A  települési szilárd hulladék elhelyezését, ártalm atlanítását és hasznosítását a 
Szolgáltató kizárólag erre a célra kijelölt létesítm ényben végezheti.

(2.) A  hulladék ártalm atlanításáról, illetve hasznosításáról a K özszolgáltató köteles 
gondoskodni.

13. §.

(1.) A z ingatlantulajdonos az ingatlanán alkalm ilag keletkezett települési szilárd hulladékot 
évi 1 alkalom m al, legfeljebb 1 m 3, illetve 200 kg m ennyiségben -  a 12. §. (1.) bekezdésében 
m eghatározott létesítm énybe m aga is elszállíthatja és ott díjm entesen elhelyezheti.

(2.) A z (1.) bekezdésben foglalt m ennyiséget m eghaladó m értékű szilárd hulladék 
elhelyezésért külön önkorm ányzati rendeletben m eghatározott Összeget kell fizetni.
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(8.) A felszólítás eredm énytelensége esetén -  a díjhátralék keletkezését követő 90 napot 
követően a Közszolgáltató, a felszólás m egtörténtének igazolása m ellett -  a díjhátralék adó 
m ódjára történő behajtását az Önkorm ányzat jegyzőjénél kezdem ényezi.

(9.) A közszolgáltatási díjat az Önkorm ányzat egyéves díjfizetési időszakra állapítja meg. 
Ezen díjakat kell figyelem be venni a je len  rendelet 8. §. (7.) és (8.) bekezdései szerinti 
többlet-közszolgáltatás teljesítés esetén is.

(10.) A közszolgáltatásnak az Ö nkorm ányzat által m eghatározott díja a K özszolgáltató által 
alkalm azható legmagasabb m értéke.

(11.) A közszolgáltatási díj esedékes összegét a K özszolgáltató állapítja m eg a (10.) 
bekezdésben foglaltak alapján.

16. §.

(1.) A közszolgáltató köteles a hulladékgazdálkodási törvény 25. §. (3.) bekezdésében 
m eghatározottak szerint évente novem ber 15. napjáig költségelem zést és díjkalkulációt 
készíteni és azt javaslat form ájában az Ö nkorm ányzat jegyzője részére előterjeszteni.

(2.) A felülvizsgált költségelem zést és díjkalkulációt az Ö nkorm ányzat jegyzője 
előterjeszti a Képviselő-testület részére.

III. fejezet

Szabálysértésekre vonatkozó rendelkezések

17. § .

(1.) Aki e rendelet:

a. ) 5. §. (1.) bekezdés b.) pont, valam int (2.) bekezdésében,
b. ) 9. §. (3.) bekezdésében,
c. ) 14. §. (4.) bekezdésében

foglalt rendelkezéseket m egszegi, feltéve, hogy cselekm énye m agasabb szintű jogszabályban 
m eghatározott szabálysértést nem valósít m eg, szabálysértést követ el és harm incezer forintig 
terjedő pénzbírsággal sújtható.

(2.) A z (1.) bekezdésben m eghatározott szabálysértés tetten ért elkövetőjét ötszáztól tízezer 
forintig terjedő helyszíni bírsággal sújthatja.

IV. fejezet

Záró rendelkezések

18. § .

(1.) A  je len  rendelet 2007, január 1-jén lép hatályba.
A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti 9/2004/IV .30/sz. rendelete.
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22/2006.(X II.29.) szám ú rende le t 2,§ (2) bekezdése szerin ti 1. szám ú  m ellék lete

Együttm űködő települések:

1.) Á rtánd
2.) Bakonszeg
30 Báránd
4.) Bedö
5.) Berekböszörm ény
6.) Berettyóújfalu
70 Bihardancsháza
80 Biharkeresztes
90 Biharnagybajom
100 Bihartorda
110 Bojt
120 Csökm ö
130 Darvas
140 Esztár
150 Fúrta
160 Földes
170 G áborján
180 Hencida
190 Kism arja
200 Kom ádi
210 Körös szakái
220 K örösszegapáti
23.) M agyarhom orog
24.) M ezőpeterd
25.) M ezősas
26.) N agykereki
27.) N agyrábé
28.) Pocsaj
29.) Püspökladány
30.) Sáp
31.) Sárrétudvari
32.) Szentpéterszeg
33.) Szerep
34.) Tépe
35.) Tetétlen
36.) Told
37.) Ú jiráz
38.) V áncsod
39.) Vekerd
40.) Zsáka



8/2007/IV.15/számií r e n d e l e t e

ZSÁKA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁYZAT
képviselő-testület

a település szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 
22/2006/XII.29/számű rendelet módosítására.

Zsáka nagyközségi önkormányzat képviseíő-testüíete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000,évi XLIII. 
törvény ( a továbbiakban: Hgt) figyelemmel a település szilárd hulladékkal kapcsolatos 
hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 22/2006/XII.29/számú rendeletére, annak módosítására ( a 
továbbiakban: R) az alábbi rendeletet a 1 k o t j  a:

A R. 13.§.(2)bekezdésböl a „külön önkormányzati rendeletben” szövegrészt törli, és helyébe „az e 
rendelet l.számú mellékletében” szövegrész lép.

A R. 15.§.(1) bekezdésből „az önkormányzat külön önkormányzati rendeletben” szövegrészt törli és 
helyébe „az e rendelet l.számú mellékletében „ szövegrész lép.

l.§.

2.§.

Z á r ó r e n d e l k e z é s

3*§*

E rendelet 2007.július l-vel lép hatályba.

Zsáka, 20077. április 12.

/.•Gulyás András:/s.k. 
polgármester

/.•Szörnyű Sándomé:/s.k. 
körjegyző

Záradék:
Kihirdetve: 2007. április 15.

/:Szörnyű Sándorné'Js.k. 
körjegyző

22/2006/XIL29/ZSÖR, l.számú melléklete

a szilárd hulladék elhelyezésért fizetendő díjakról.

1 db. 120 literes kuka egyszeri ürítésének díja* 

60 literes zsák díja*

222.70.-Ft/ürítés

119.20 Ft

* a díjat ÁFA kötelezettség terheli.
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8/2007/TV\16/számú r e n d e l e t e

ZSÁKA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁYZAT
képviselő-testület

a település szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 
22/2006/XII.29/számú rendelet módosítására.

Zsáka nagyközségi önkormányzat képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000 .évt XLIII: 
törvény ( a továbbiakban: Hgt) figyelemmel a település szilárd hulladékkal kapcsolatos 
hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 22/2006/XI1.29/számú rendeletére, annak módosítására ( a 
továbbiakban: R) az alábbi rendeletet a l k o t j a :

A R. 13.§.(2)bekezdésből a „külön önkormányzati rendeletben” szövegrészt törli, és helyébe „az e 
rendelet 1,számú mellékletében” szövegrész lép.

A R. 15.§.(1) bekezdésből „az önkormányzat külön önkormányzati rendeletben” szövegrészt törli és 
helyébe „az e rendelet 1.számú mellékletében „ szövegrész lép.

l.§.

2.§.

Z á r ó  r e n d e l k e z é s

3.§.

E rendelet 2007.július 1-vel lép hatályba.

Zsáka, 2007. április 12.

/:Gulyás András:/s,k. 
polgármester

/: Szörnyű Sándomé:/s.k. 
körjegyző

Záradék:
Kihirdetve: 2007. április 16.

/'.Szörnyű Sándomé:/ 
körjegyző

22/2006/XII,29/ZSÖK, 1,számú melléklete

a szilárd hulladék elhelyezésért fizetendő díjakról

1 db. 120 literes kuka egyszeri ürítésének díja* 

fizető zsák 60 literes díja*

222.75.-Ft/ürítés

120.00 Ft

* a díjat ÁFA kötelezettség terheli.
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