Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének
8/2009. (XI.2.) rendelete
a települési szilárd hulladékkezelés közszolgáltatásának díjáról
Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzata a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi
XLIII. törvény 23. §. f) pontjában biztosított felhatalmazás alapján, a hulladékkezelés
közszolgáltatásának ellátásáért az ingatlantulajdonos által fizetendő díjjal kapcsolatban az
alábbi rendeletet alkotja.
1. §
(1) A hulladékszállításba bekapcsolt ingatlan tulajdonosa, birtokosa, használója
(továbbiakban: ingatlantulajdonos) a közszolgáltatásért díjat köteles fizetni. A
közszolgáltatás ellátásáért a közszolgáltatót megillető díj legmagasabb mértékét e
rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.
(2) A közszolgáltatási díjat az önkormányzat egyéves díjfizetési időszakra állapítja meg.
(3) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a települési
hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a közszolgáltató
számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó
rendelkezésre állását igazolja.
(4) Nem tagadható meg a díjfizetés arra hivatkozással sem, hogy az ingatlan tényleges
használata mellett háztartási hulladék nem keletkezik, illetve a keletkező hulladék a
környezetszennyezés elkerülésével megsemmisítésre kerül.
(5) A települési szilárd hulladék kezelésére szervezett közszolgáltatásról szóló
5/2008.(V.10.) rendelet 4.§ (2) a bekezdésében meghatározott I. zónába tartozó azon
igénybevevők felé, akik nem kötik meg a szerződést, vagy nem szolgáltatnak adatot a
díjtétel megállapításához, jogosult a közszolgáltató lakásonként 1 db 120 l-es
gyűjtőedény heti egyszeri ürítési díját leszámlázni, melyet az ingatlantulajdonos
köteles megfizetni.
2. §
(1) A települési szilárd hulladék kezelésére szervezett közszolgáltatásról szóló
5/2008.(V.10.) rendelet 4.§ (2) bek. a./ pontjában meghatározott I. zónába tartozó
ingatlanok esetében a közszolgáltatás időarányos díját az ingatlan tulajdonos – a
teljesített közszolgáltatás alapján, számla ellenében – köteles havonta utólag
megfizetni, amennyiben a szerződés másként nem rendelkezik.
(1) A közszolgáltatás díja a közszolgáltatót illeti meg és azt a közszolgáltató jogosult
beszedni.
(2) A hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlan tulajdonost terhelő
díjhátralék adók módjára behajtható köztartozás.
(3) A díjhátralék keletkezését követő 30 napon belül a közszolgáltató felhívja az ingatlan
tulajdonos figyelmét a díjfizetési kötelezettség elmulasztására, és felszólítja annak
teljesítésére.
3 .§
(1) Amennyiben az ingatlan tulajdonosi, birtokosi vagy használati viszonyában változás
következik be, úgy az új ingatlan tulajdonos a korábbi ingatlan tulajdonossal
egyetemlegesen köteles a változás tényét 15 napon belül írásban bejelenteni a

közszolgáltatónak. A változás bejelentésével egyidejűleg az új ingatlan tulajdonos és a
közszolgáltató között a közszolgáltatási szerződés létrejön.
(2) Az (1) bekezdésében meghatározott bejelentésnek a megtételéig a közszolgáltatási
díjat a közszolgáltató a korábbi ingatlan tulajdonossal szemben érvényesíti, a változás
tényleges időpontja és bejelentés közötti időtartamra vonatkozó díj megfizetéséért a
korábbi és az új ingatlan tulajdonos egyetemlegesen felelős.
(3) Szerződésmódosítás vagy pótlólagos adatszolgáltatás esetén annak időpontját követő
hó első napjától köteles a számlát a közszolgáltató módosítani.
2. §.
(1) Az ingatlan tulajdonos megtagadhatja a díj megfizetését abban az esetben, ha a
közszolgáltató közszolgáltatási kötelezettségének nem tett eleget.
(2) Nem tagadható meg a díj fizetése az (1) bekezdés szerint, ha a közszolgáltatót a
közszolgáltatás nyújtásában az időjárás, vagy más elháríthatatlan ok akadályozta és a
közszolgáltató az akadály elhárulását követően, a lehető legrövidebb időn belül pótolta
mulasztását.
(3) Elháríthatatlan oknak minősül az is, amikor a közszolgáltató a gyűjtőedényt
rendszeresített járművével nem tudja megközelíteni.

3. §.

Ez a rendelet 2010. január 1-én lép hatályba.

Tóth János sk.
polgármester

Wenhardt Lászlóné sk.
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2009. november 2.

Wenhardt Lászlóné sk.
jegyző

8/2009. (XI.2.) rendelet 1. számú melléklete1
A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás díja
2011. február 1-től 2011. december 31-ig

A közszolgáltatási díj tartalmazza a hulladékok begyűjtésének
és szállításának, ártalmatlanításának díját, az újrahasznosítható
hulladékok elkülönített (szelektív) gyűjtését, szállítását, a
hulladékok előkezelését, a hulladékgyűjtő udvarok üzemeltetését és a hulladékgyűjtő udvarokon begyűjtött veszélyes és
nem veszélyes hulladékok további kezelési és ártalmatlanítási
költségeit.
A hulladékkezelési közszolgáltatás díja: 4,10 Ft + ÁFA/liter
A nettő 4,10 Ft/liter közszolgáltatási díjból
Cegléd körzet hulladékkezelési díj 1.98 Ft/liter
Komposztáló hulladékkezelési díj 0,12 Ft/liter
Hetenkénti egyszeri begyűjtési költség
+ évi kétszeri lomtalanítás
1,25 Ft/liter
Számlázási költség
0,34 Ft/liter
Ügyfélszolgálati és irányítási költség0,41 Ft/liter
4,10 Ft/liter
A havi ürítési díj kiszámításának módja:
Tárolóedény térfogata (szerződött liter) x hulladékkezelési
díj x heti ürítési gyakoriság x 52 = éves összeg, elosztva a
hónapok számával (12-vel)
A 110 literes jelzett ÖKOVIZ feliratú fehér színű hulladékgyűjtő zsák ára: 470.- Ft+ÁFA/darab
A 110 literes jelzett ÖKOVÍZ feliratú fehér színű hulladékgyűjtő zsák ára tartalmazza a hulladék begyűjtési, szállítási
és ártalmatlanítási díjat.
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Módosította a 2/2011. (I.28.) önkormányzati rendelet 1. §.

