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Balatonvilágos Község Önkormányzat
1/2003.(II. 4.) rendelete

a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás
rendjérõl, a településtisztaság egyes

kérdéseirõl és a közszolgáltatás díjának
megállapításáról

egységes szerkezetben

Balatonvilágos község Önkormányzata a
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tv.
(továbbiakban: Hgt.) 23.§-ában foglalt
felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

I. Fejezet
A rendelet célja, hatálya, fogalmi
meghatározások

1.§.
(1) E rendelet célja, hogy a környezet védelme

érdekében meghatározza Balatonvilágos község
közigazgatási területén azokat a feladatokat, melyek
a hulladékgazdálkodási törvény és végrehajtása
tárgyában kiadott rendeletekbõl adódóan a helyi
Önkormányzatra hárulnak.

(2) A rendelet hatálya kiterjed Balatonvilágos
község közigazgatási területén lévõ valamennyi
ingatlan tulajdonosára, használójára (továbbiakban
ingatlantulajdonos), függetlenül attól, hogy
természetes személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkezõ társaság, továbbá valamennyi gazdál-
kodó szervezetre - akár termék elõállítója vagy for-
galmazója - melynek tevékenysége során települési
hulladék képzõdik.

A közterületek használatát, tisztántartását, va-
lamint a közterületen megvalósuló állattartás sza-
bályait külön rendelet tartalmazza.

(3) A rendelet alkalmazásában települési hulla-
dék:

a./ Települési szilárd hulladék
- Háztartási hulladék: az emberek mindennapi

élete során a lakásokban, valamint a pihenés, üdülés
céljára használt helyiségekben és területein,
valamint az intézményekben keletkezõ hulladék.

- Közterületi hulladék: közforgalmú és zöld-
területen keletkezõ hulladék.

- Gazdálkodó szervezeteknél keletkezett, veszé-
lyesnek nem minõsülõ, a háztartási hulladékhoz
hasonló jellegû és összetételû és azzal együtt
keletkezõ hulladék.

b./ Egyéb települési hulladék
- gazdasági vállalkozások technológiai tevékeny-

ségébõl keletkezõ veszélyes hulladéknak nem minõ-
sülõ hulladék.

c./ Lim-lom: a lakásban, emberi tartózkodásra
szolgáló más helyiségekben felhalmozott szilárd
hulladék, nagyobb méretû berendezési tárgy, bútor,
ágybetét, háztartási berendezés és készülék,
rendeltetésszerû használatra már nem alkalmas
egyéb lom.

d./ Hulladékkezelõ: az a gazdálkodó szervezet,
amely a hulladékot gazdasági tevékenysége körében
a hulladék birtokosától átveszi, kezeli.

e./ Feljogosított hulladékkezelõ: környezetvédel-
mi hatóság engedélyével rendelkezõ hulladékkezelõ.

f./ Közszolgáltató: hulladékkezelésre feljogosított
azon gazdálkodó szervezet, amellyel a közszol-
gáltatás ellátására az önkormányzat hulladék-
kezelési közszolgáltatási szerzõdést kötött.

g./ A közszolgáltatás tárgya: az 1.§. (3) bekezdés
a. pontjában meghatározott települési hulladék.

h./ Gyûjtõedény: települési szilárd hulladék
gyûjtésére kifejlesztett, a közszolgáltató jármûvéhez
rendszeresített, a rendelet 1. számú mellékletében

feltüntetett ûrtartalmú szabványos gyûjtõtartály.
i./ Hulladékgyûjtõ udvar (hulladékudvar): az

elkülönítetten (szelektíven) begyûjthetõ települési
szilárd, valamint a külön jogszabályban meghatá-
rozottak szerint a veszélyes hulladékok átvételére és
az elszállításig elkülönített módon történõ
tárolására szolgáló, felügyelettel ellátott, zárt
begyûjtõhely.

j./ Hulladékgyûjtõ sziget (gyûjtõsziget): a
háztartásokban keletkezõ, hasznosításra alkalmas,
különbözõ fajtájú, elkülönítetten gyûjtött háztar-
tási hulladék begyûjtésére szolgáló, lakóövezetben,
közterületen kialakított, felügyelet nélküli, folyama-
tosan rendelkezésre álló begyûjtõhely, szabványo-
sított edényzettel.

k./ Zöldhulladék: az ingatlanon keletkezõ növé-
nyi eredetû hulladék, különösen az ág, nyesedék,
levél, fûkaszálék, elszáradt virág, stb.

l./ Lakóegység, üdülõegység: helyiség, vagy egy-
mással belsõ kapcsolatban álló fõ- és mellékhe-
lyiségek mûszakilag is összetartozó együttese,
amelynek a szabadból, vagy az épület közös közle-
kedõjébõl nyíló önálló bejárata van, meghatározott
rendeltetés céljára önmagában alkalmas.

m./ Alapszolgáltatás: 1 db gyûjtõedény jelen
rendeletben meghatározott gyakorisággal történõ
ürítése, melyet valamennyi magánszemély köteles
igénybe venni.

II. Fejezet
A közszolgáltatás

2.§.
(1) Balatonvilágos község Önkormányzata (to-

vábbiakban: önkormányzat) kötelezõen ellátandó
közszolgáltatásként az ingatlantulajdonosoknál és
gazdálkodó szervezeteknél keletkezõ települési szi-
lárd hulladék rendszeres gyûjtésére, szállítására és
ártalmatlanítására (elhelyezésére), hulladékkezelési
közszolgáltatást szervez és tart fenn.

(2) Az ingatlantulajdonos és a gazdálkodó
szervezet a keletkezett 1.§. (3) bek. a. pontjában
meghatározott települési hulladék elhelyezésérõl a
hulladékkezelési közszolgáltatás kötelezõ igénybevé-
telével kell gondoskodjon.

A közszolgáltatás igénybe vétele az állandó lakás
céljára szolgáló ingatlanok tulajdonosai részére
egész évben, az üdülõingatlan tulajdonosok részére
április 01. napjától szeptember 30. napjáig kötelezõ.

Az üdülõingatlanoknál az év többi idõszakában
nincs szervezett szemétszállítás, de az ingatlan-
tulajdonos továbbra is köteles gondoskodni a szemét
összegyûjtésérõl és elszállíttatásáról. 

(3) Mentesül a kötelezõ igénybevételi kötele-
zettségtõl az a gazdálkodó szervezet, amely a tele-
pülési hulladék kezelésérõl a hulladék termelõjére
vonatkozó jogszabályi elõírások szerint gondos-
kodik, vagy a környezetvédelmi felügyelõség által
igazoltan annál lényegesen kedvezõbb hulladék-
kezelési megoldást alkalmaz.

(4) A környezetvédelmi eljárást annak a gazdál-
kodó szervezetnek kell kezdeményezni, amely
egyébként köteles a közszolgáltatás igénybevételére. 

A jogerõs engedély megszerzéséig a közszolgál-
tatás igénybevétele kötelezõ.

(5) A (3) bekezdés szerinti mentességet élvezõ
gazdálkodó szervezet az Önkormányzat felé írásban
köteles igazolni, hogy a mentesség jogszabályi
feltételei fennállnak.

(6) A települési szilárd hulladék rendszeres
elszállítására vonatkozó közszolgáltatási szerzõdés

a./ ingatlantulajdonosok esetében a közszol-
gáltatás igénybevételével jön létre, valamint akkor
is, ha a közszolgáltató a közszolgáltatás ellátását

felajánlja, rendelkezésre állását igazolja.
b./ gazdálkodó szervezetek esetében az egyedi

szerzõdés aláírásával jön létre.
A szerzõdést csak tevékenységük tényleges

folytatásának idejére, de legalább 2 naptári hónap
folyamatos idõtartamra kötelesek megkötni. A
közszolgáltatási szerzõdés egyes tartalmi elemeit a
rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza.

III. fejezet
A közszolgáltatás résztvevõinek jogai
és  kötelezettségei

3.§.
(1) Balatonvilágos község közigazgatási terüle-

tén a 2.§. (1) bekezdésének megfelelõ hulladékke-
zelési közszolgáltatást a ZÖLDFOK Rt. 8600 Sió-
fok, Bajcsy-Zs. u. 220. (továbbiakban: közszolgál-
tató) végzi az önkormányzattal történõ megállapo-
dás alapján.

(2) A települési szilárd hulladék rendszeres
elszállításáról a közszolgáltató az ingatlantulaj-
donosoktól e rendelet 1. sz. mellékletében meghatá-
rozott gyakorisággal, napokon és gyûjtõedényben
köteles gondoskodni.

(3) A települési szilárd hulladékot csak az 1.§.
(3) h. pontjában meghatározott gyûjtõedényben
lehet, kizárólag a szállítás napján 7:00 óráig az
ingatlan bejárata elõtti közterületre kihelyezni oly
módon, hogy az a közszolgáltató jármûvére
könnyen felhelyezhetõ legyen.

(4) A közszolgáltató erre vonatkozó igény
esetén, külön térítés ellenében köteles a rendsze-
resített gyûjtõedény megvásárlását vagy bérletét a
közszolgáltatás igénybevételére kötelezett részére
biztosítani.

(5) A gyûjtõedény ûrtartalmát meghaladó több-
let települési szilárd hulladék elszállíttatására a
közszolgáltatás igénybevételére kötelezett ingatlan-
tulajdonos a szolgáltató által rendszeresített
mûanyagzsák felhasználásával is jogosult.

(6) Az ingatlantulajdonos és a gazdálkodó
szervezet télen - szükség esetén - az ingatlan
bejárata elõtti közterület és az úttest között legalább
1 méter széles átjárót köteles létesíteni, azt a hótól
megtisztítani, síkosság-mentesíteni, annak érde-
kében, hogy a gyûjtõedény ürítése, illetve a mûa-
nyag zsák elszállítása akadálytalanul, balesetmen-
tesen történhessen.

(7) A gyûjtés idejére a közterületre történõ
kihelyezés, a gyûjtést követõen a gyûjtõedény saját
ingatlanra történõ visszahelyezése az ingatlan-
tulajdonos, ill. a gazdálkodó szervezet kötelezett-
sége.

(8) Közterületen, bármilyen méretû gyûjtõ-
edény elhelyezése - a szállítás napját kivéve -, vagy
tárolása kizárólag a Polgármesteri Hivatal
közterület-foglalási engedélye alapján történhet.

(9) Ahol az útviszonyok vagy egyéb akadály
nem teszi lehetõvé, hogy a közszolgáltat gépjár-
mûve az ingatlan bejárata elé álljon, ott a települési
szilárd hulladék átvétele a Polgármesteri Hivatal
által kijelölt legközelebbi, arra alkalmas helyen
történik.

(10) Az ingatlantulajdonos és a gazdálkodó
szervezet köteles a gyûjtõedény folyamatos tisztán-
tartásáról, szükség szerinti fertõtlenítésérõl,
elhasználódás esetén pótlásáról gondoskodni.

(11) A gyûjtõedényben tilos veszélyes hulla-
dékot, illetve olyan anyagot elhelyezni ( pl. maró
lúg, forró hamu, zsiradék, gyúlékony vagy robbanó
anyag, stb.) amely veszélyezteti a közszolgáltató
munkavállalóinak egészségét, testi épségét, vagy
megrongálhatja a közszolgáltató szállító jármûvét.
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E rendelkezés megsértõi az okozott kárt is kötelesek
megtéríteni.

(12) A gyûjtõedényben elhelyezhetõ települési
szilárd hulladék maximális tömege:

- 60 literes edényzet esetében 15 kg
- 110 és 120 literes edényzet esetében 25 kg
- 240 literes edényzet esetében 50 kg
(13) A közszolgáltató a gyûjtõedény kiürítését a

tõle elvárható gondossággal köteles végezni. Az
okozott kárt annak javításával vagy új edényzet
biztosításával köteles megtéríteni. Amennyiben a
meghibásodás a közszolgáltatónak nem róható fel, a
használhatatlan gyûjtõedény javítása, pótlása az
ingatlantulajdonos kötelezettsége.

(14) A közszolgáltató munkavállalói a gyûjtõ-
edényt kiürítés után kötelesek az átvétel helyére
visszahelyezni és az ürítés során kihullott települési
szilárd hulladékot összetakarítani.

(15) Tilos hulladékot elhagyni, felhalmozni, a
gyûjtés, begyûjtés, szállítás és lerakás szabályaitól
eltérõ módon kezelni.

(16) A közszolgáltató a lakosságnál keletkezett,
szabványos gyûjtõedényben vagy bármilyen
mûanyagzsákban kihelyezett zöldhulladékot az év
április 15. és november 15. napja között, heti egy
alkalommal, külön gyûjtõjárattal, korlátlan
mennyiségben elszállítja.

A szelektív gyûjtõjárat költségeit az önkor-
mányzat viseli. A járatnapokról a közszolgáltató
köteles az ingatlanhasználókat értesíteni.

(17) A közszolgáltató az alapszolgáltatáson
felüli mennyiségû háztartási hulladékot nem köteles
elszállítani, ha az nem a Zöldfok Rt. felirattal
ellátott mûanyag zsákban lett kihelyezve, vagy
annak elszállítására vonatkozó 5. §. (9) bek. szerinti
igénybejelentést az ingatlan használója nem tette
meg.

A közszolgáltató a szelektív zöldhulladék
gyûjtési napokon az ingatlanhasználók által
kihelyezett, nem zöldhulladék jellegû háztartási
hulladékot sem köteles elszállítani.

4.§.
(1) A települési szilárd hulladék elszállítási

napjának esetleges változásáról az Önkormányzat a
helyben szokásos módon köteles az ingatlan-
tulajdonosokat tájékoztatni.

(2) A közszolgáltató a kötelezõ közszolgáltatás
körében megtagadhatja a települési szilárd hulladék
elszállítását, ha

a./ nem az 1.§. (3) h. pontjában meghatározott
gyûjtõedényben vagy a 3.§. (5) bek. szerinti
mûanyag zsákban kerül kihelyezésre,

b./ érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy
az olyan anyagot tartalmaz, amely a települési szi-
lárd hulladékkal együtt nem gyûjthetõ, szállítható,
vagy ártalmatlanítható (3.§. (11) bekezdés)

c./ a gyûjtõedény közterületen közterületen oly
módon került elhelyezésre, hogy az a közszolgáltató
munkavállalói csak jelentõs nehézségek árán tudják
a jármûvel megközelíteni.

d./ ha az ingatlantulajdonos a közszolgáltatás
szüneteltetését kérte.

e./ ha a gazdálkodó szervezet nem kötött egyedi
közszolgáltatási szerzõdést.

Az a.), b.) és c.) pontokban foglalt esetekben a
szolgáltató alkalmazottja köteles haladéktalanul
jelzést tenni az önkormányzat Polgármesteri
hivatala felé.

(3) A nem a 3.§. (2) vagy (3) bekezdés szerinti
mennyiségben vagy módon történõ települési
hulladék elszállítását - megrendelés ellenében - a
megrendelés elfogadásától számított 3 napon belül
köteles a közszolgáltató elszállítani. E határidõ,

amennyiben munkaszüneti nap is közbeesik,
további egy nappal meghosszabbodik.

(4) Az Önkormányzat a háztartásokban
keletkezõ lim-lom elszállításáról a közszolgáltatóval
kötött külön megállapodás alapján évente egy
alkalommal gondoskodik, melyrõl az érintetteket a
helyben szokásos módon tájékoztatja.

(5) A gazdálkodó szervezetek a (4) bekezdésében
meghatározott lomtalanítási akciót nem jogosultak
igénybe venni.

(6) Az Önkormányzat közigazgatási területén
keletkezett települési szilárd hulladék és lim-lom
elhelyezésére kijelölt lerakóhely: Balatonszabadi
hulladéklerakó.

Az azonnali díjfizetési kötelezettség abban az
esetben is fennáll, ha a beszállítás nem saját
szállítóeszközzel történik.

IV. Fejezet
A közszolgáltatás díja, díjfizetés

5.§. 1

(1)  A természetes személyek tulajdonában lévõ
lakó-, illetve üdülõingatlanok után fizetendõ tele-
pülési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszol-
gáltatás díját Balatonvilágos Község Önkormány-
zata átvállalja.

(2) A települési szilárd hulladék rendszeres
elszállításáért az Önkormányzat az 1. számú
mellékletben meghatározott közszolgáltatási díjat
köteles a közszolgáltatónak megfizetni. A hulladék-
kezelési közszolgáltatás díját az önkormányzat a
242/2000.(XII.23.) Korm. rendelet (továbbiakban:
R) alapján határozza meg. A közszolgáltatási díj,
amely a hulladékkezelési közszolgáltatás megfelelõ
kapacitással történõ folyamatos fenntartásának a R
6.§. (2) bek. alapján meghatározott indokolt
költségeinek és ráfordításainak állandó részét,
valamint a R 6.§. (3) bek. szerinti, a tartós
mûködéshez szükséges nyereség megtérülését,
illetve fedezetét biztosítja.

(3) A gazdálkodó szervezet, ha egyébként a
közszolgáltatás igénybevételére kötelezett, nem
tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését
arra tekintettel, hogy a közszolgáltatást nem veszi
igénybe, feltéve, ha a közszolgáltató számára a
közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás
teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állását
igazolja.

(4) Az önkormányzattól és a gazdálkodó
szervezetektõl a települési szilárd hulladékkal
kapcsolatos közszolgáltatási díjat havonta utólag,
illetve a 2.§.(6) bek. b./ pontja szerinti szerzõdésben
meghatározott idõpontban - számla ellenében -
jogosult a közszolgáltató beszedni.

A fizetésre kötelezett a számla kézhezvételét
követõ 8 napon belül köteles azt kiegyenlíteni.
Késedelmes fizetés esetén a szolgáltató által fel-
számítható kamat mértéke a Ptk-ban meghatározott
kamatmérték.

(5) Az 1.§. (2) bekezdése alapján közszolgáltatás
igénybevételére kötelezett gazdálkodó szervezet
tevékenysége tényleges folytatásának idõtartamára
köteles a közszolgáltatási díj éves díjának arányos
részét megfizetni.

(6) A hulladékkezelési közszolgáltatás igénybe-
vételéért az ingatlantulajdonost terhelõ, - természe-
tes személy esetében a 2004. január 1-jét
megelõzõen keletkezett - díjhátralék adók módjára
behajtható köztartozás.

6.§.
(1) A települési szilárd hulladék kezelésének

közszolgáltatási díját az Önkormányzat Képviselõ-
testülete legalább egy évi díjfizetési idõszakra - a

rendelet 1. számú melléklete alapján - határozza
meg, és a helyben szokásos módon köteles kihir-
detni.

(2)2

(3) Nem kell a gazdálkodó szervezetnek
közszolgáltatási díjat fizetni:

- ha a 2.§.(3) bekezdés alapján mentesül a
közszolgáltatás igénybe vételi kötelezettségtõl,

- vagy a gazdálkodó tevékenységét - a 2.§.(6)
bek. b./ pont - ténylegesen nem folytatja.

V. Fejezet
A hulladékkezelési helyi közszolgáltatás alá
nem tartozó egyéb települési szilárd hulla-
dékkea kapcsolatos tevékenység ellátásának
rendjére vonatkozó elõírások

7.§.
(1) A hulladékkezelési közszolgáltatás az

ingatlanon folytatott ipari, kereskedelmi, szolgál-
tató, egyéb gazdasági, valamint a közintézmények
mûködése során technológiai tevékenységbõl kelet-
kezett hulladékra nem terjed ki. Ezen hulladékfajták
esetében az ingatlantulajdonosnak a hulladékgaz-
dálkodásról szóló törvény (Hgt.) 13.§.(1) bekez-
désében megjelölt, a hulladék termelõjére és birto-
kosára vonatkozó szabályok szerint kell eljárnia.

(2) A hulladék termelõje, birtokosa a tevé-
kenysége gyakorlása során keletkezõ, vagy más
módon a birtokába kerülõ hulladékot köteles
gyûjteni, tovább ártalmatlanításáról vagy a
hasznosításáról köteles gondoskodni.

(3) Az ártalmatlanításra vagy hasznosításra
vonatkozó kötelezettségét a hulladék termelõje,
birtokosa a jogszabályokban meghatározott felté-
teleknek megfelelõ ártalmatlanító vagy hasznosító
eljárás, berendezés, létesítmény alkalmazásával
saját maga teljesíti vagy az erre feljogosított és
engedéllyel rendelkezõ hulladékkezelõnek történõ
átadással, a kezelés költségeinek megfizetésével
teljesíti.

(4) Az (1) bekezdésben megjelölt hulladékot az
Önkormányzat által kijelölt, továbbá egyéb,
környezetvédelmi hatósági engedéllyel rendelkezõ
ártalmatlanítóhelyre vagy hasznosítóhelyre a
hulladék termelõje, birtokosa, külön engedély nélkül
maga is elszállíthatja.

(5) Az (1) bekezdésben meghatározott hulladék
közszolgáltatáson kívüli elszállításához a hulla-
dékszállítási tevékenységre feljogosított - 1.§. (6)
bekezdés - gazdálkodó szervezetet is igénybe lehet
venni.

(6) A feljogosított hulladékkezelõ igénybevétele
mellett történõ szállítás esetén a gazdálkodó
szervezet, saját szállítás esetén pedig a hulladék
termelõje, birtokosa, illetõleg az ingatlantulajdonos
az átvett, illetve átadott hulladék mennyiségét és
összetételét - a külön jogszabályokban meghatáro-
zott módon és tartalommal - köteles fajtánként
nyilvántartani és errõl a hatóságoknak bejelentést
tenni.

(7) A (6) bekezdésben elõírt kötelezettség - a
külön jogszabályokban meghatározottak szerint -
mind a kijelölt ártalmatlanító hely üzemeltetõjét,
mind pedig az egyéb ártalmatlanító hely tulaj-
donosát (üzemeltetõjét, használóját) is terheli.

(8) Ha a hulladék termelõje, birtokosa a
hulladékot saját maga a kijelölt ártalmatlanító
helyre szállítja, a hulladék átadásával egyidejûleg,
számla ellenében ártalmatlanítási díjat köteles
fizetni a lerakóhely üzemeltetõje részére.

8.§.
(1) Ha az ingatlantulajdonos vagy a gazdálkodó

szervezet a közszolgáltatás alá nem tartozó hulladék
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elszállításával a közszolgáltatót bízza meg, a
megrendelés, a szolgáltatás és a díjfizetés felté-
teleiben történõ megállapodásuk alapján a közszol-
gáltató a megjelölt idõpontra vagy idõtartamra a
megjelölt mennyiségû és összetételû hulladéknak
megfelelõ gyûjtõedényt rendelkezésre bocsátja, a
hulladék elszállítását elvégzi és gondoskodik a
kijelölt ártalmatlanítóhelyen történõ elhelyezésérõl.

(2) Az ingatlantulajdonos és a gazdálkodó
szervezet 24 órán belül köteles gondoskodni a
biológiailag lebomló, erõteljes bûzös szagot árasztó
hulladék keletkezése, illetve a gyûjtõedény telítõdése
esetén az elszállíttatásról.

9.§.
(1) A közszolgáltatás alá nem tartozó hulladék

elszállítása esetén a hulladék termelõje, birtokosa,
illetõleg az általa szállításra igénybe vett gaz-
dálkodó szervezet köteles a közterület tisztán-
tartására vonatkozó jogszabályok szerint eljárni.

(2) E fejezetben szabályozott egyéb települési
szilárd hulladék elszállítása esetében a szállítás
idõpontjára, gyûjtõedény közterületre történõ elhe-
lyezésére és kihelyezésére, a gyûjtõedényben elhe-
lyezhetõ anyagokra a 3.§. (3), (6), (7) és (11) bekez-
désének rendelkezései értelemszerûen vonatkoznak.

VI. Fejezet
A települési szilárd hulladék egyes össze-
tevõinek szelektív gyûjtése, a veszélyes hul-
ladék elhelyezése

10.§.
(1) A települési szilárd hulladék egyes

összetevõinek közszolgáltatás keretében történõ
szelektív (anyagminõség szerinti) összegyûjtését a
rendelet 3. számú melléklete tartalmazza, egyben
meghatározza a szelektív gyûjtésre igénybe vehetõ
gyûjtõpontok helyét.

(2) A szelektív gyûjtésben résztvevõ ingatlan-
tulajdonos az (1) bekezdésben meghatározott
szelektív gyûjtésre létesített gyûjtõpont igénybe
vételéért külön díjat nem köteles fizetni, azonban ez
a körülmény nem mentesíti az egyébként is esedékes
rendszeres közszolgáltatási díj megfizetése alól.

VII. Fejezet
Szabálysértési rendelkezések
11.§.
(1) Szabálysértést követ el és 30.000,- Ft-ig

terjedõ pénzbírsággal sújtható,
- az a gazdálkodó szervezet, amely a 2.§. (6) bek.

b./ pontjában meghatározott idõtartamra az egyedi
közszolgáltatási szerzõdést nem, vagy tevékenysé-
gének nem teljes idõtartamára köti meg,

- az ingatlan tulajdonos és gazdálkodó szer-
vezet, ha a települési szilárd hulladék gyûjtésére, a
gyûjtõedény ürítésére, elhelyezésére, vagy a
gyûjtõedényben elhelyezhetõ anyagokra vonatkozó
3.§. (3), (6), (7), (11) bekezdés, valamint a 8.§. (2)
bekezdés rendelkezéseit megsérti.

-3

amennyiben a cselekmény vagy a mulasztás
nem tartozik más, szabálysértést megállapító
magasabb szintû (magasabb pénzbírságot kilátásba
helyezõ) jogszabály hatálya alá.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabály-
sértés elkövetõivel szemben a közterületfelügyelõ,
vagy a Polgármesteri Hivatal arra feljogosított
dolgozója 10.000,- Ft-ig terjedõ helyszíni bírságot
szabhat ki.

VIII. Fejezet
Záró rendelkezések

12.§.
(1) E rendelet kihirdetésekor lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az

önkormányzat 5/1997.(III.17.) számú rendelete
hatályát veszti.

(3) E rendelet kihirdetésérõl a jegyzõ gondos-
kodik.
Kihirdetési záradék: 
Jelen rendelet 2003. február 4. napján kihirdetésre
került.

1. számú melléklet4

Balatonvilágos Község Önkormányzata
1/2003.(II. 4) rendeletéhez

1./ A közszolgáltatás igénybevételére kötele-
zettek esetében a települési szilárd hulladék el-
szállítására január 1és április 30. között heti 1.(egy)
alkalommal, május 1. és szeptember 30. között heti
2. (kettõ) alkalommal, október 1. és december 31.
között heti 1. (egy) alkalommal kerül sor.

Szállítási napok: 
Január 1. és április 30., valamint október 1. és

december 31. között csütörtök. 
Május 1. és szeptember 30. között csütörtök, és

vasárnap.
2./ Díjkalkulációs séma a települési szilárd

hulladék közszolgáltatási díjának megállapítására:
3./ A 2./ pont alkalmazásával a települési szilárd

hulladék kezelésének díja 2004. évben
3.1. Ürítési díjak:
- 60 literes gyûjtõedény esetében

94,90 Ft+ÁFA × ürítések száma
- 110 literes gyûjtõedény esetében

114,40 Ft+ÁFA × ürítések száma
- 240 literes gyûjtõedény esetében

165,00 Ft+ÁFA × ürítések száma
Az ürítések számát egy idõszak vonatkozásában

az 1./ pont alapján az adott idõszakra meghatá-
rozott heti ürítési gyakoriság és az idõszak teljes
hetei számának szorzata adja.

Az ürítési díj magában foglalja az ártalmat-
lanítás költségeit is.

3.2. Szolgáltatás teljes díja:
Állandó ingatlanok Üdülõ ingatlanok
esetében esetében
-  60 literes gyûjtõedény esetében
7021 Ft+Áfa/év 4174 Ft+Áfa/év
-110 literes gyûjtõedény esetében
8462 Ft+Áfa/év 5032 Ft+Áfa/év
- 240 literes gyûjtõedény esetében
12211 Ft+Áfa/év 7260 Ft+Áfa/év
4./ Az Önkormányzat az állandó-, és üdülõ-

lakosság részére végzett közszolgáltatás 2004. évre
esedékes díját: 10.190.000 Ft + 15% Áfa-t, összesen
11.718.500 Ft-ot a Közszolgáltató részére fizeti
meg.

5./ A Balatonvilágos Község Önkormányzatnál
beszerezhetõ, a ZÖLDFOK Rt., mint szolgáltató
nevével ellátott mûanyag zsák ára 

2004. évben 160.- Ft/db+Áfa.
A mûanyag zsák ára a szállítás és az

ártalmatlanítás díját is magában foglalja.

2. számú melléklet
Balatonvilágos Község Önkormányzata
1/2003.(II. 4) számú rendeletéhez

A települési szilárd hulladék rendszeres
elszállítására vonatkozó közszolgáltatási szerzõdés
egyes tartalmi elemei

1./ A szerzõdésben meg kell jelölni:

- a szerzõdõ feleket az adószám és a
számlavezetõ pénzintézet feltüntetésével,

- a közszolgáltatás igénybevételének kezdõ
napját, idõtartamát,

- a teljesítés helyét pontos cím szerint,
- a közszolgáltató által biztosított gyûjtõedény

ûrtartalmát és darabszámát,
- az ürítés gyakoriságát, az ürítési napokat.

2./ A szerzõdésben rendezni kell továbbá:
- a gyûjtõedény(ek) használatának módjáról,
- a közszolgáltatás díjáról és megfizetésérõl,
- a szerzõdés felmondásának feltételeirõl,
- az irányadó jogszabályok meghatározásáról,
- polgári peres eljárás esetén a kizárólagos

illetékességgel eljáró bíróságról.

Megjegyzés:
A települési szilárd és folyékony hulladék

gyûjtését, begyûjtését, szállítását, elõkezelését,
tárolását, hasznosítását és ártalmatlanítását a
16/2002.(IV.10.) EÜM, rendelet elõírásait is
figyelembe véve kell a szolgáltatónak elvégezni.

3. számú melléklet
Balatonvilágos Község Önkormányzata
1/2003.(II.4) számú rendeletéhez

Gyûjtõpont helye:

1./ Balatonvilágos, Aligai u. 1.
Club Aliga felsõ kapu
2./ Balatonvilágos, Zrínyi utca
Mészöly Géza forrás
3./ Balatonvilágos, Dózsa György utca 1.
parkoló
Elhelyezhetõ anyagok: papír, mûanyag

1 Módosította: 2/2004.(II.03.) ör.
2 Hatályon kívül helyezve az alaprendelet (2) bekezdése:
2/2004.(II.03.) ör.
3 Az alaprendelet VII. fejezet 11.§. (1) bekezdés harmadik
franciabekezdése -az ingatlantulajdonos, ha a települési
szilárd hulladékkal kapcsolatos köz-szolgáltatás
szüneteltetésérõl (5.§.(4) bek.) valótlan közlést tesz-
hatályon kívül helyezve: 2/2004.(II.03.) ör.
4 Módosította: 2/2004.(II.03.) ör.

Balatonvilágos Község Önkormányzat
5/2003.(III.27.) , 12/2000. (VI. 01.) 

rendeletekkel módosított 
22/1999.(XII.15.)  Telekadó rendelet

egységes szerkezetben

Bevezetõ rendelkezések
1.§.
Balatonvilágos község Önkormányzat Képvise-

lõ-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. tör-
vény 1.§. /1/ bekezdésének felhatalmazása alapján a
község illetékességi területén határozatlan idõre
bevezeti a telekadót.

A telekadó bevezetésével elérendõ célkitûzések: a
rendezetlen területek felszámolása, beépítés ösz-
tönzése.

Adókötelezettség
2. §.
Adóköteles az önkormányzat illetékességi

területén lévõ beépítetlen belterületi földrészlet (a
továbbiakban: telek)

Az adó alanya
3.§.
/1/ Adóalany:
a.) a magánszemély,
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b.) a jogi személy, a jogi személyiség nélküli
gazdasági társaság,

c.) a magánszemélyek jogi személyiséggel nem
rendelkezõ személyi egyesülése

/2/ Adómentes az /1/ bekezdés b.-c. pontjában
felsorolt adóalanyok közül a társadalmi szervezet,
az egyház, az alapítvány, a közszolgáltató szerve-
zet, a köztestület, a közhasznú társaság, az önkéntes
kölcsönös biztosító pénztár, a magán-nyugdíj-
pénztár és a költségvetési szerv abban az évben,
amelyet megelõzõ naptári évben folytatott vállal-
kozási tevékenységébõl származó jövedelme (nyere-
sége) után társasági adófizetési kötelezettsége,
illetve - költségvetési szerv esetében - eredménye
után a központi költségvetésbe befizetési kötelezett-
sége nem keletkezett. E feltétel meglétérõl az adó-
alany írásban köteles nyilatkozni az adóhatóságnak.

/3/ Az /1/ és /2/ bekezdésben meghatározottak
szerint adóalany a külföldi magánszemély és szer-
vezet is feltéve, hogy adómentességét nemzetközi
szerzõdés, vagy viszonosság nem biztosítja. A
viszonosság kérdésében a pénzügyminiszter állás-
foglalása az irányadó.

/4/ Az adó alanya az, aki a naptári év /a to-
vábbiakban év/ elsõ napján az ingatlan-nyilván-
tartásba bejegyzett telek tulajdonosa. Több tulaj-
donos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik
arányában adóalanyok. Amennyiben a telket az
ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékû
jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó
alanya. (A tulajdonos a vagyoni értékû jog
jogosítottja a továbbiakban együtt: tulajdonos).

/5/ Valamennyi tulajdonos által írásban megkö-
tött és az adóhatósághoz benyújtott megállapo-
dásban a /4/ bekezdésben foglaltaktól el lehet térni.

Adómentesség
4.§.
a.) az építési tilalom alatt álló telek a tilalom

ideje alatt,
b.) a közhasználati közlekedési tevékenységet

végzõ adóalany, az e célra használt telek után,
c.) a magánszemély tulajdonában lévõ lakó és

üdülõépülethez tartozó földterület, amely külön
helyrajzi számmal nem rendelkezik.

d.) az a telek, melyre jogerõs építési engedélyt
adtak ki, a jogerõre  emelkedést követõ 3 évig,

e.) a szociális, egészségügyi és gyermekvédelmi,
illetõleg a nevelési-oktatási intézmények céljára
szolgáló helyiséghez, valamint a költségvetési szerv,
a közszolgáltató szervezet és az egyház tulajdo-
nában álló építményhez tartozó telek teljes területe,

f.) az erdõ mûvelési ágban nyilvántartott telek,
g.) az épülethez, az épületnek nem minõsülõ

építményhez, nyomvonal jellegû létesítményekhez
tartozó - jogszabályban vagy hatósági elõírásban
megállapított - védõ (biztonsági) terület,

h.) az önkormányzat tulajdonában lévõ telkek.
j./  a Hunor és Kölcsey utcák között található, az

útkialakítással és területrendezéssel érintett alábbi
helyrajzi számú ingatlanok az érintett szakasz
rendezéséig: 553/1; 561; 563; 565/3; 572; 579.

k./  Adómentesség illeti meg kérelemre azt a bel-
földi illetékességû magánszemélyt, aki Balatonvilá-
gos Község Önkormányzat illetékességi területén az
adóévet megelõzõ évben legalább 8 hónapon át
életvitelszerûen a községben él, továbbá bejelentett
állandó lakcímmel rendelkezik a településen, és a
belterületi beépítetlen telkét saját felhasználásra
történõ növénytermesztésre használja. A mentesség
ugyanazon személy által egy telek esetében vehetõ
igénybe.

Az adókötelezettség keletkezése, megszûnése
5.§.
/1/ Az adókötelezettség a földrészlet belterületté

minõsítését és az építési tilalom feloldását követõ év
elsõ napján keletkezik.

/2/ Az adókötelezettség
a.) a belterületi földrészlet külterületté minõ-

sítése, illetõleg - beépítés esetén- a beépítés évének
utolsó napján,

b.) építési tilalomnak az év elsõ felében történt
kihirdetése esetén - a félév utolsó napján - szûnik
meg.

Az adó alapja
6.§.
Az adó alapja: a telek m2-ben számított területe.

Az adó mértéke
7.§.
Az adó mértéke: 50.-Ft/m2

Eljárási szabályok
8.§.
A telekadót az adózónak félévenként két egyenlõ

részletben az adóév március 15-ig, illetve
szeptember 15-ig kell megfizetni.

9.§.
Az e rendeletben külön nem szabályozott

eljárási szabályokra az adózás rendjérõl szóló
többször módosított 1990. évi XCI tv., valamint a
helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C.
tv. rendelkezéseit kell alkalmazni, azzal a kitétellel,
hogy a 2000. évi telekadó I. félévi részletét az
adózónak 2000. április 15-ig kell megfizetni.

Záró rendelkezések
10.§.
Ez a rendelet kihirdetésekor lép hatályba.

Hatálybalépésével egyidejûleg hatályát veszti a
Kommunális adóról szóló többször módosított
16/1995(XII.15.) számú rendelet 

2. §. "továbbá a község belterületén lévõ
beépíthetõ üres telek" szövegrész;

3. §. (1) bekezdésbõl a "telek tulajdonosa,
valamint az a magánszemély" szövegrész;

3. §. (2) és (3) bekezdései;
4. §. ; 
5. §. (1) bekezdése;
6. §. "adótárgyanként, illetve" szövegrész;
8. §. "saját célra használt adóköteles telek,

vagy" és a "tulajdonos" szövegrész;
13. §. (5) bekezdése. 
A Kommunális adóról szóló rendelet további

szakaszai változatlanul maradnak, illetve a
szakaszok és bekezdések számozása értelemszerûen
módosul.

Kihirdetésérõl a jegyzõ gondoskodik.

Értelmezõ rendelkezések
11.§.
E rendelet alkalmazásában:
/1/ önkormányzat illetékességi területe: az

önkormányzat közigazgatási határa által behatárolt
- bel- és külterületet magában foglaló- térség,
amelyre az önkormányzati hatáskör kiterjed;

/2/ Külterület: a település közigazgatási
határának belterületén kívül esõ földrészlete,
ideértve a zártkertet is;

/3/ belterületi földrészlet: épülettel be nem épí-
tett minden olyan földterület, amelyet az ingatlan-
nyilvántartás belterületként tart nyilván, ide nem
értve az ingatlan-nyilvántartásban mûvelési ág
szerint aranykorona értékkel nyilvántartott és tény-

legesen mezõgazdasági mûvelés alatt álló telket;
/4/ külföldi: az a természetes személy, akinek

állandó lakóhelye külföldön van és nem tartózkodik
Magyarországon 183 napnál hosszabb idõtartam-
ban; továbbá az a jogi személy, gazdálkodó szerve-
zet, vagy más személyi egyesülés, amelynek szék-
helye (központja) külföldön van, ide nem értve a
Magyarországon mûködõ telepeit, fiókjait, képvise-
leteit;

/5/ állandóra bejelentett lakos: aki lakóépületé-
ben a településen állandó, bejelentett lakcímmel
rendelkezik;

/6/ tulajdonos: az ingatlan tulajdonosa az a
személy, vagy szervezet aki/amely az ingatlan-
nyilvántartásban tulajdonosként szerepel. Ameny-
nyiben az ingatlan tulajdonjogának átruházására
irányuló, ingatlan-nyilvántartási bejegyzésre
alkalmas szerzõdést a földhivatalhoz benyújtották, a
szerzõ felet kell tulajdonosnak tekinteni;

/7/ épület: az olyan építmény, amely a környezõ
külsõ tértõl épületszerkezetekkel részben vagy
egészben elválasztott teret alkot és ezzel az állandó
vagy idõszakos tartózkodás, illetõleg használat
feltételeit biztosítja, ideértve az olyan önálló léte-
sítményt is, amely részben vagy teljes belmagas-
ságával a környezõ csatlakozó terepszint alatt van.
Épületrész az épület mûszakilag elkülönített, külön
bejárattal ellátott része;

/8/ építmény: olyan ingatlan jellegû, végleges
vagy ideiglenes mûszaki alkotás (épület, mûtárgy),
amely általában a talajjal való egybeépítés vagy a
talaj természetes állapotának megváltoztatása révén
jött létre. Nem minõsül építménynek a 3 évnél
rövidebb idõtartamra létesített építmény;

/9/ közhasználatú közlekedés: a közlekedés és
hírközlés népgazdasági ág, közlekedési ágazatába
sorolt gazdálkodók összessége, illetve az általuk
lebonyolított közhasználatú közlekedési tevékeny-
ség. A közhasználatú közlekedés a bárki által -
meghatározott feltételek megtartása és díjak
megfizetése mellett - igénybe vehetõ szállítás, illetve
a kapcsolódó feladatok ellátása;

/10/ szociális intézmény: a szociális ellátásokról
szóló törvényben meghatározott személyes szociális
gondoskodást nyújtó szervezet, vállalkozás;

/11/ egészségügyi intézmény: minden olyan
szervezet, vállalkozás, amely járó- vagy fekvõbeteg -
ellátást, megelõzõ, illetõleg szûrõvizsgálatot, diag-
nosztikai vizsgálatot, gyógyító célú, vagy más
egészségügyi beavatkozást, utókezelést, rehabi-
litációt, illetve mentõszolgálatot végez, továbbá,
amely gyógyszert forgalmaz;

/12/ közszolgáltató szervezet: a Magyar Posta
Részvénytársaság, a Magyar Rádió Részvény-
társaság, a Magyar Televízió Részvénytársaság, a
Duna Televízió Részvénytársaság, a Magyar
Távirati Iroda Részvénytársaság, továbbá a helyi és
helyközi menetrend szerinti tömegközlekedést
lebonyolító szervezetek, a közüzemi ellátást
alapellátásként végzõ szervezetek közül a villamos-
és gázenergia- , távfûtés-, melegvíz-, ivóvíz-,
csatornaszolgáltatást (továbbiakban szolgáltatás)
nyújtók, ideértve a víziközmû-társulatot is.
Alapellátásként az a szervezet végez közüzemi
ellátást, amelynek nettó árbevétele legalább 75%-
ban közvetlenül a fogyasztók számára történõ
szolgáltatás nyújtásából származik.

1 Hatálybalépés idõpontja: 2003. január 1.
2 Hatálybalépés idõpontja: 2000. június 1.
3 Hatálybalépés idõpontja: 2000. január 1.
4 Beiktatta a 12/2000.(VI. 01.) rendelet
5 Kiegészítette: 5/2003.(III.27.) ör.


