
KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

14/2011. (XII. 26.) önkormányzati rendelete a települési szilárd 

hulladékkezelésről szóló 9/2007. (VII. 16.) rendelete módosításáról  

 
 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi 

XLIII. törvény 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 

1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el:  

 

1. §  Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szilárd hulladékkezelésről 

szóló 9/2007. (VII. 16.) rendelete (a továbbiakban: Hgr.) 1. § (1) bekezdésében szereplő 

„város” szövegrész helyébe a „község” szövegrész lép. 

2. §    A Hgr. 4. § (1) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki: 

„c) bejelenteni a Szolgáltatónak, ha tulajdonosváltozás vagy egyéb ok folytán a 

közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válnak.” 

3. §    A Hgr. 4. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„(3) Az egy háztartásban egyedül vagy ketten élők a közszolgáltatási díjat heti 80 liter 

szemétmennyiség után fizetik meg, azonban a háztartásukban keletkező hulladékot 

átmenetileg 2012. évben az Észak-balatoni Hulladékgazdálkodási rendszer teljeskörű 

üzembe helyezéséig továbbra is a 120 literes szabványos edényben gyűjthetik, melyet a 

Szolgáltató köteles a 80 literes hulladékmennyiségnek megfelelően üríteni és számlázni. 

Az ingatlantulajdonosnak a 80 liter mennyiségű hulladék után fizetendő közszolgáltatási 

díj jogos igénybevételére irányuló kérelmét a Szolgáltatónál erre a célra rendszeresített 

formanyomtatványon kell bejelenteni. Az ingatlantulajdonos 80 liter mennyiségű 

hulladék után fizetendő közszolgáltatási díjra vonatkozó jogosultságát a Szolgáltató felé 

a körjegyző által kiadott hatósági bizonyítvánnyal köteles igazolni.” 

4. §  A Hgr. 5. § (5) bekezdésében az „Önkormányzat” szövegrész helyébe a „Szolgáltató” 

szövegrész lép. 

5. §   A Hgr. 7. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) Az (1) bekezdés szerint létrejövő jogviszony esetén a Szolgáltató jelen rendelet 

szerint köteles szolgáltatni, az ingatlantulajdonos pedig a rendelet szerinti díjat fizetni.” 

6. §   A Hgr. 8. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:  
„8. § (1) A szolgáltatást igénybevevők a települési szilárd hulladék gyűjtésére, illetve 

elszállítására a Szolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényt, valamint a 

gyűjtőedényzet űrtartalmát meghaladó mennyiségű alkalmi hulladék gyűjtésére a 

Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott és azonosító jellel ellátott más gyűjtőeszközt 

kötelesek igénybe venni. 

(2) A közszolgáltatás ellátásához rendszeresített gyűjtőedényzet űrtartalma 120 liter. 

(3) A helyi közszolgáltatás által ellátandó területre rendszeresített, szabványos 

gyűjtőedények típusát, darabszámát és ürítésre való átadásának helyét a Szolgáltató az 

Önkormányzat egyetértésével állapítja meg a keletkezett hulladékmennyiség és a 

gyűjtési gyakoriság figyelembevételével. 

(4) A közszolgáltatás igénybevételének jogszerűtlen megtagadása esetén is köteles az 

ingatlantulajdonos a kötelező közszolgáltatás igénybevételére, és legalább a jelen 

rendeletben meghatározott, legkisebb gyűjtőedény méretet és szállítási gyakoriságot is 

figyelembe vevő közszolgáltatási díj megfizetésére. 

(5) A gyűjtőedények hetente egyszer kerülnek ürítésre lakóingatlanok esetén évi 52 

alkalommal, üdülőingatlanok esetén április 1-től szeptember 30-áig tartó időszakban. 



(6) A Szolgáltató köteles a szállítóeszközéhez rendszeresített, és a keletkezett hulladék 

mennyiségének megfelelő méretű és számú gyűjtőedényt a szolgáltatási körbe újonnan 

belépő ingatlantulajdonosok rendelkezésére bocsátani, a kérelem kézhezvételétől 

számított tizenöt napon belül. A szolgáltatást igénybevevők vagy meghatalmazottjuk a 

gyűjtőedény átvételét aláírásával kötelesek igazolni. 

(7) Ha a szolgáltatást igénybevevők a Szolgáltató fele a valóságnak meg nem felelő 

mennyiséget vagy adatot közölnek, és ennek folytán az átadásra kerülő hulladék 

mennyisége rendszeresen meghaladja az átvett gyűjtőedények űrtartalmát, a Szolgáltató 

- a szolgáltatást igénybevevők megkeresésével egyidejűleg - jogosult a tényleges 

mennyiségű hulladéknak megfelelő űrtartalmú edényre cserélni az eredeti gyűjtőedényt, 

illetve jogosult megemelni az ürítési gyakoriságot vagy a gyűjtésre átadott 

gyűjtőedények számát. 

(8) A szokásos mennyiségen felül keletkező hulladék eseti összegyűjtésére egyszeri díj 

fizetése mellett, a Szolgáltató telephelyén (Tapolca, Nyárfa u. 3.) és székhelyén 

(Tapolca, Halápi u. 33.) emblémázott 110 literes műanyag zsák beszerezhető. A zsák 

forgalmi ára magában foglalja az egyszeri szállítási díjat és a zsák előállítási költségét.” 

7. §   A Hgr. 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„15. § (1) A Képviselő-testület a települési szilárd hulladékbegyűjtés és elszállítás 

céljából rendszeresített gyűjtőedények ürítéséért fizetendő közszolgáltatási díjat (a 

továbbiakban: közszolgáltatási díj) egyéves díjfizetési időszakra, kéttényezős díjként 

állapítja meg. 

(2) A Közszolgáltatási díj megállapítása érdekében a Szolgáltató köteles évente 

november 30. napjáig költségelemzést készíteni, és azt javaslat formájában az 

Önkormányzat részére megküldeni.  

(3) A közszolgáltatási díj tartalmazza a hulladékkezelés teljes folyamatának költségét és 

a lomtalanítás alá tartozó települési szilárd hulladék évi egyszeri elszállításának, 

ártalmatlanításának költségét is.  

(4) A közszolgáltatás díja, melyet az 1. melléklet tartalmaz, a Szolgáltató által 

alkalmazható díj legmagasabb mértéke. 

(5) A közszolgáltatási díj  

a) 2012. január 1. napjától az Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Kft. üzemelésében 

levő Királyszentistváni Regionális Hulladékkezelő Központ (a továbbiakban: Központ) 

tényleges részleges indulásáig a 2. melléklet I. pontjában meghatározott díj, amely a 

Szolgáltató által alkalmazható legmagasabb díj; 

b) a Központ részleges indulása után a rendszer teljes körű éles üzemének indulásáig a 

részleges üzemeltetés többletköltségét tartalmazó, az Észak-Balatoni Térség Regionális 

Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa által 

elfogadott és kiközölt díj, amely a Szolgáltató által alkalmazható legmagasabb díj; 

c) a Központ teljes körű éles üzemének indulása után az 1. mellékletben meghatározott 

díj, amely a Szolgáltató által alkalmazható legmagasabb díj. 

(6) A közszolgáltatási díjat 

a) a lakóingatlanok tulajdonosa évi 52 alkalommal történő ürítésnek megfelelően; 

b) az üdülőingatlanok tulajdonosa az esetükben megállapított időszaknak megfelelő 26 

alkalommal történő ürítésnek megfelelően 

köteles megfizetni. 

(7) Az Önkormányzat a (6) bekezdés a) pontjában meghatározott tulajdonosok részére 

évi 10. 000 Ft, a (6) bekezdés b) pontjában meghatározott tulajdonosok részére évi 5000 

Ft díjkedvezményt biztosít. A rendelet 1. és 2. mellékletében maghatározott díjak a 

teljes díjak, e kedvezményt nem tartalmazzák. 

(8) A közszolgáltatási díj esedékes összegét a Szolgáltató állapítja meg az (5)-(8) 

bekezdésben foglaltak alkalmazásával. 



(9) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatási díjat a Szolgáltató részére a teljesített 

közszolgáltatás alapján, számla ellenében köteles megfizetni lakóingatlanok esetében 

havonta, üdülőingatlanok esetében évente kétszer.  

(10) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a települési szilárd 

hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy számára a 

Szolgáltató a közszolgáltatást felajánlja, vagy a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó 

rendelkezésre állását igazolja.  

(11) Mentesül a közszolgáltatási díj ürítési díjrészének megfizetése alól az az 

ingatlantulajdonos, akinek használaton kívüli ingatlanán települési hulladéka nem 

keletkezik, és lakóhelye máshol van. A folyamatosan használaton kívüli ingatlan 

tulajdonosa erre vonatkozó kérelmét a Szolgáltatónál nyújthatja be, aki az ürítési díjat 

erre tekintettel nem számlázza ki, vagy már kiszámlázott időszak esetén visszavonja. A 

kedvezményt igénybe vevő ingatlantulajdonos köteles a következő év január 31-éig a 

kedvezménnyel érintett időszakra vonatkozó nullás fogyasztást tartalmazó közüzemi 

számlát vagy igazolást a Szolgáltató részére bemutatni. Amennyiben az igazolások a 

használaton kívüliséget nem támasztják alá, az ingatlantulajdonos köteles az ürítési díjat 

az érintett időszakra a mindenkori jegybanki alapkamattal terhelten a Szolgáltató részére 

megfizetni.  

(12) Mentesül a közszolgáltatási díj ürítési díjrészének megfizetése alól távollétének 

idejére az az ingatlantulajdonos, aki ingatlanától megszakítás nélkül legalább 60 napig 

távol van, és a távollétét megelőzően legalább 15 nappal ezt a Szolgáltatónak írásban 

bejelentette. Az ingatlan újbóli használatba vételét az ezt követő 5 napon belül köteles a 

Szolgáltatónak bejelenteni, majd ezt követően 15 napon belül közüzemi számla vagy 

igazolás csatolásával köteles a használaton kívüliséget igazolni. Az időlegesen 

használaton kívüli ingatlanok esetén a kedvezménnyel érintett időszakra befizetett 

ürítési díj az ingatlantulajdonos részére visszafizetésre kerül. 

(14) Tulajdonosváltozás esetén az ingatlan új tulajdonosa a tulajdonosváltozást követő 

hónap első napjától köteles a szolgáltatás díját megfizetni. Az újépítésű ingatlanok 

esetében a használatbavételi engedély jogerőre emelkedését követő hónap első napjától 

kell a közszolgáltatást igénybe venni, a közszolgáltatás díját megfizetni.  

(15) Amennyiben az ingatlan tulajdonosi, használati viszonyaiban változás következik 

be, úgy az új ingatlantulajdonos a korábbi ingatlantulajdonossal egyetemlegesen köteles 

15 napon belül a változás tényét írásban bejelenteni a Szolgáltatónak. A bejelentés 

megtételéig a közszolgáltatási díjat a korábbi ingatlantulajdonos köteles megfizetni. 

8. § A Hgr. 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete, 2. melléklete helyébe jelen 

rendelet 2. melléklete lép. 

9. § (1) Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba, és az azt követő 3. napon hatályát 

veszti. 

(2) Hatályát veszti Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szilárd 

hulladékkezelési díj meghatározásáról szóló 12/2010. (XII. 24.) önkormányzati 

rendelete. 

 

 Pék László dr. Szabó Tímea  

 polgármester körjegyző 

 

A kihirdetés napja: 2011. december 26. 

    dr. Szabó Tímea 

                  körjegyző 

 

 

 

 



1. melléklet a 14/2011. (XII. 26.) önkormányzati rendelethez 

 

„1. melléklet a 9/2007. (VII. 16.) önkormányzati rendelethez 

 

 

Lakossági hulladékkezelési közszolgáltatási díjának kalkulációja az ÉBH rendszer 

(Királyszentistváni Regionális Hulladékkezelő Központ) tényleges indulása után 

 

A B C D E F G H 

1. Tétel Költségtömeg Költségfelosztás Alapdíj/ 

Literdíj 

Edényméret (liter) 

60 80 120 

2. Gyűjtés-

szállítás 

266. 248 106. 499 104 104 104 104 

159. 749 1,38 82 110 165 

Ürítési díj (Ft/edény) 186 214 269 

Éves díj (Ft/52 ürítés) 9714 10.854 13.629 

3. Üzemeltetés 300. 187 120. 075 118 118 118 118 

180. 112 1,55 95 126 189 

Ürítési díj (Ft/edény) 215 247 310 

Éves díj (Ft/52 ürítés) 11.202 12.843 16.126 

4. Összesen 566. 435 226. 575 222 222 222 222 

339. 860 2,93 175 233 349 

Ürítési díj (Ft/edény) 397 456 572 

Éves díj (Ft/52 ürítés) 20.668 23.697 29.755 

 

Fenti díjakra a mindenkor hatályos általános forgalmi adó kerül felszámításra.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  2. melléklet a 14/2011. (XII. 26.) önkormányzati rendelethez 

 

   „2. melléklet a 9/2007. (VII. 16.) önkormányzati rendelethez 

 

 

 

I. 2012. január 1. napjától az Észak Balatoni Hulladékgazdálkodási Kft. üzemelésében lévő 

Királyszentistváni Regionális Hulladékkezelő Központ tényleges részleges indulásáig 

 

 

 

A B C D 

1. Hetente ürített 

hulladékmennyiség 

80 120 

2. Alapdíj (Ft) 176 176 

3. Ürítési díj (Ft) 122 185 

4. Közszolgáltatási díj 

(Ft / ürítés) 

298 361 

 

II. 110 literes REMONDIS emblémás zsák díja: 368 Ft /zsák. 

 

III. Az I-II. pontban meghatározott díjakra a mindenkor hatályos általános forgalmi adó kerül 

felszámításra.” 


