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SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATAKÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
50/2013.(XII.13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
a települési hulladékról és a hozzá kapcsolódó közszolgáltatásról
szóló 6/2013. (III. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról
Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontja, és a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. §-ában, valamint a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) d)
pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 13. § 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
1. § A települési hulladékról és a hozzá kapcsolódó közszolgáltatásról szóló 6/2013. (III. 4.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„2. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Siófok város közigazgatási terültére és azon belül minden
természetes személyre, jogi személyre és jogi személyiség nélküli szervezetre, aki vagy amely
a település közigazgatási területén fekvő ingatlan tulajdonosa, vagy használója.”
2. § Az Ör. „ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK” című 3. § helyébe a következő rendelkezés
lép:
„ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK
3. §
A rendelet alkalmazásában:
1. Lakóingatlan: Siófok város közigazgatási területén fekvő ingatlan, vagy ingatlanegység,
mely egész éves használatra alkalmas, ezért használója egész évben folyamatosan
életvitelszerűen használja, vagy jellemzően üdülésre vagy üdültetésre használja, legalább egy
az ingatlanban lakóhellyel rendelkező lakója van és az ingatlan használata során települési
hulladék keletkezik, melynek gyűjtéséről, és elhelyezéséről az ingatlan használója a települési
hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás
igénybevételével
gondoskodik
és
ennek
ellentételezéseként hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megfizetésére köteles.
2. Üdülőingatlan: Siófok város közigazgatási területén fekvő, egész éves használatra
alkalmatlan ingatlan, vagy ingatlanegység, melyben sem lakóhelyet sem tartózkodási helyet
nem létesítettek, melyet a tulajdonosa a használati szezonban csak üdülésre, vagy üdültetésre
használhat, a használat során települési hulladék keletkezik, melynek gyűjtéséről, és
elhelyezéséről az ingatlan tulajdonosa a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
igénybevételével gondoskodik és ennek ellentételezéseként hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási díj megfizetésére köteles.
3. Használati szezon: április 1-jétől október 31-éig tart.
4. Ingatlanegység: a lakóingatlan, vagy üdülőingatlan önálló egysége, olyan helyiség, vagy
egymással belső kapcsolatban álló fő – és mellékhelyiségek műszakilag is összetartozó
együttese, amelynek a szabadból, vagy az épület közös közlekedőjéből nyíló önálló bejárata
van, meghatározott rendeltetés céljára önmagában alkalmas.
5. A lakóingatlan használójának kell tekinteni:
a) a tulajdonost,
b) a haszonélvezőt,
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c)
d)
e)
f)
g)

a földhasználati joggal rendelkezőt,
az ingatlan bérlőjét,
a társasházat,
a lakásszövetkezetet,
azt aki az ingatlant egyéb jogcímen használja.

6. Települési hulladék:
a) Háztartási hulladék: Siófok város közigazgatási területén a háztartásokban képződő
vegyes, elkülönítetten gyűjtött, valamint lomhulladék, ideértve a lakásokban,
lakóházakban, a pihenés, üdülés céljára használt helyiségekben, valamint a lakóházak
közös használatú helyiségeiben és területein képződő hulladékot;
b) Háztartási hulladékhoz hasonló hulladék: Siófok város közigazgatási területén
keletkezett az a nem elkülönítetten gyűjtött (vegyes), illetve elkülönítetten gyűjtött
hulladék, amely a háztartásokon kívül képződik, és jellegében, összetételében a
háztartási hulladékhoz hasonló.
7. Zöldhulladék: a biohulladék része, Siófok város közigazgatási területén az elkülönített
gyűjtött zöldhulladék gyűjtése a rendeletben meghatározottak szerint szervezetten történik.
8. Gyűjtőedény: A közszolgáltató által rendszeresített szabványos mérettel rendelkező
edényzet, hulladékgyűjtő zsák, valamint az elkülönített hulladékgyűjtés céljából üzemeltetett
eszköz, berendezés.
9. Kereskedő, közvetítő: az a hulladékgazdálkodási tevékenységet végző gazdasági társaság
vagy egyéni vállalkozó, aki tevékenységét Siófok város közigazgatási területén végzi, és a
hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint a hatósági
engedélyezésről szóló Korm. rendeletben foglaltaknak megfelel, valamint Siófok Város
Önkormányzatánál vezetett nyilvántartásában szerepel.”
3. § Az Ör. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (1) Az ingatlanhasználó köteles az ingatlanán keletkező települési hulladékot az e
rendeletben meghatározott módon és helyen gyűjteni, továbbá hasznosításáról vagy
ártalmatlanításáról gondoskodni.
Alapvető kötelessége e tekintetben, hogy:
a) a települési hulladékot- különösen tekintettel a hulladék további kezelésére- az
elszállításra való átvételig gyűjtése, előírásoknak megfelelően válogatja, illetve
tárolja,
b) az ingatlanán keletkező települési hulladék kezelésére az Önkormányzat által
szervezett közszolgáltatást vegye igénybe,
c) a hulladék gyűjtése során megfelelő gondossággal járjon el annak érdekében,
hogy a hulladék mások életét testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne
veszélyeztesse, a város természetes és épített környezetét ne szennyezze, a
növény- és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja,
d) az ingatlanán keletkező hulladék mennyiségét alacsony szinten tartsa,
e) vegyen részt a városban működő szelektív hulladékgyűjtésben és a biológiailag
lebomló hulladék külön gyűjtésében.”
4. § Az Ör. 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (2) A háztartási hulladékot felhalmozni nem szabad, azt az ingatlanhasználó a szállítási
napokon a közszolgáltatónak köteles átadni.”
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5. § Az Ör. 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (3) Az ingatlan használója köteles a közszolgáltató által rendszeresített szabványos
gyűjtőedényt beszerezni, a hulladék gyűjtéséhez azt használni, karbantartásáról és
tisztántartásáról, elhasználódás esetén annak pótlásáról gondoskodni és azt a
közszolgáltató által rendelkezésre bocsátott azonosító matricával ellátni.
a) A gyűjtőedényt az ingatlan használója a saját ingatlanán köteles elhelyezni. A
gyűjtőedényt csak a szállításra meghatározott napon szabad kihelyezni, a
gyűjtőjárat által megközelíthető módon, a járdára valamint a közútra és az
ingatlan közútcsatlakozása mellé úgy, hogy a gyalogos és a közúti forgalmat ne
akadályozza és a közterületben kárt ne okozzon.
b) Az ingatlan használója a gyűjtőedényt járatnapokon reggel 7 óráig köteles
kihelyezni.”
6. § Az Ör. 4. § (8) bekezdésében a „használó” szövegrész helyébe a „használója” szöveg lép.
7. § Az Ör. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § (1) A települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatást a település
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási területén fekvő ingatlan használója köteles igénybe
venni.”
8. § Az Ör. 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § (2) Gazdálkodó szervezet ingatlantulajdonos a háztartási hulladékhoz hasonló hulladék
részét képező elkülönítetten gyűjtött hulladék gyűjtésére és kezelésére nem köteles a
közszolgáltatás igénybevételére.
a) Az a gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó, amelyik nem a közszolgáltatóval
köt a (2) bekezdésben meghatározott hulladék kezelésére szerződést, köteles az
ellenőrzésre feljogosított köztisztviselőnek a hulladékgazdálkodási létesítmény
által kiállított számlával vagy befogadó nyilatkozattal igazolni hulladékának a
létesítménybe történő beszállítását.
b) A gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó a keletkezett, háztartási hulladékhoz
hasonló nem elkülönítetten gyűjtött (vegyes) hulladékának kezelésére köteles a
közszolgáltatóval szerződést kötni.”
9. § Az Ör. 5. § (3) bekezdésében az „ingatlantulajdonos” szövegrész helyébe „ingatlan
használó” szöveg lép.
10. § Az Ör. 5. § (4) bekezdésében az „1. számú melléklete” szövegrész helyébe „1.
melléklet” szöveg lép.
11. § Az Ör. 5. § (6)-(15) bekezdései hatályukat vesztik.
12. § Az Ör. kiegészül a következő 5/A. §-sal:
„5/A. §
(1) A települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatási területen kívül a települési hulladékot
az ingatlan használója az arra feljogosított szolgáltatóval köteles elszállíttatni vagy
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jogszabályban meghatározott módon történő hasznosításáról illetve ártalmatlanításáról
gondoskodni.
A település hulladékgazdálkodási közszolgáltatási területe nem terjed ki Siófok város
külterületére.
(2) A települési hulladék gyűjtése csak erre a célra gyárilag kifejlesztett, megfelelő műszak
állapotú hulladékgyűjtő járművel végezhető. A települési hulladék szállítását a települési
hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló Korm. rendelet
meghatározottak szerint kell végezni.
(3) A szolgáltató köteles a hulladék gyűjtőedény kiürítését kíméletesen az elvárható
gondossággal végezni, az gyűjtőedényben általa okozott károkat köteles kijavítani
(megjavítás, új gyűjtőedény biztosítása). A hulladékszállító jármű személyzete a hulladék
gyűjtőedény tartályokat kiürítés után köteles az átvétel helyére visszahelyezni és kiürítés
során esetleg kihulló hulladékot összetakarítani.
(4) Ha a közszolgáltató alkalmazottjai megállapítják, hogy a gyűjtőedényben a 4.§ (6)
bekezdésben megjelölt anyagot, tárgyat helyeztek el, vagy abba nedves anyag
belefagyott, vagy a gyűjtőedény nincs a szolgáltató által biztosított érvényes azonosító
jellel (matrica) ellátva a tartály kiürítését jogosultak megtagadni. A gyűjtőedény
használata következtében a szállító jármű berendezésében keletkezett kárért a
gyűjtőedényt szabálytalanul használó személy a felelős.
(5) A gyűjtőedényt a szokásos, illetőleg vita esetén a Siófok Önkormányzat által kijelölt
helyen kell tárolni. A tárolási hely tisztántartása az ingatlan használójának a
kötelezettsége.
(6) Közterületen gyűjtőedény csak a szállítás napján helyezhető el. Minden egyéb esetben a
gyűjtőedény tárolására Siófok Város Önkormányzatától a tulajdonosi hozzájárulást meg
kell kérni.
(7) Egyéb települési hulladék elszállítását megrendelés alapján és térítés ellenében a
közszolgáltató köteles elvégezni, a megrendeléstől számított 4 napon belül. E határidő,
amennyiben munkaszüneti nap is közbeesik, további egy nappal meghosszabbodik.
(8) Tilos a gyűjtőedénybe tenni azokat a hulladékokat, amelyeket rendelet 3. mellékletében
megjelölt gyűjtőhelyeken (szelektív) lehet elhelyezni, vagy amelyeket a szolgáltató a
házhoz menő gyűjtőjáratokkal (szelektív) szervezetten gyűjt.
(9) A közszolgáltató a karácsonyi ünnepeket követően a lakossági gyűjtőedény mellé
kihelyezett fenyőfákat a közszolgáltatás keretén belül külön díj felszámítása nélkül szállítja
el.”
13. § Az Ör. „TELEPÜLÉSI HULLADÉK ELHELYEZÉSE” című 6. § helyébe a következő
rendelkezés lép:
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„TELEPÜLÉSI HULLADÉK ELHELYEZÉSE
6. §
(1) A település hulladékgazdálkodási közszolgáltatási területén fekvő ingatlanon keletkezett
települési hulladék és lomhulladék a somi hulladékgazdálkodási létesítményben, a 4.
mellékletben felsorolt egyéb veszélyes és nem veszélyes hulladék pedig a siófoki
hulladékudvart helyezhető. A siófoki hulladékudvarba a település hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási területén fekvő siófoki ingatlanon keletkezett lomhulladék a 4.
mellékletben meghatározott mennyiségben és gyakorisággal ingyenesen elhelyezhető.
(2) A közszolgáltató a hulladékudvarba a 4. melléklet szerint meghatározott hulladékot
köteles a település hulladékgazdálkodási közszolgáltatási területén fekvő siófoki
ingatlanok közszolgáltató által vezetett nyilvántartás szerinti használóitól ingyenesen
átvenni.
(3) Nem engedélyezett helyen elhelyezett vagy elhagyott települési hulladékot vagy
veszélyes hulladékot annak elhelyezője vagy elhagyója köteles a kijelölt
hulladékgazdálkodási létesítménybe szállíttatni, ennek elmaradása esetén az
Önkormányzat köteles elhagyója, vagy elhelyezője költségére a hulladékot elszállíttatni.
(4) A hulladékgazdálkodási létesítmény üzemeltetésekor a hulladéklerakással, valamint a
hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló KvVM. rendelet
előírásait maradéktalanul be kell tartani. A hulladékgazdálkodási létesítmény működési
rendjét annak üzemeltetője állapítja meg, az önkormányzat előzetes egyetértésével.
(5) Települési hulladék összegyűjtéséről és saját költségén a kijelölt hulladékgazdálkodási
létesítménybe történő beszállításáról az ingatlan használó köteles gondoskodni. Az ilyen
hulladékot elszállításáig olyan helyen kell összegyűjteni és tárolni, ahol az a környezetet
nem szennyezi és a városképet nem rontja.
(6) A település hulladékgazdálkodási közszolgáltatási területén fekvő ingatlanokon
használhatatlanná vagy feleslegessé vált lomhulladékot a közszolgáltató az ingatlan
használójának előzetes megrendelésére az 5. mellékletben meghatározott kedvezményes
díjon és igénybevétel szabályainak megfelelően éven át elszállítja.
(7) A keletkező lomhulladékot a hulladék birtokosának megrendelésére a közszolgáltató
külön díjfizetés ellenében elszállítja, vagy azt a tulajdonos a jelen rendelet 6. §. (1)
bekezdésben megjelölt hulladékgazdálkodási létesítménybe saját költségén
beszállíthatja.”
14. § Az Ör. 7. § (1) bekezdésében a „lakó és üdülőingatlanok” szövegrész helyébe
„lakóingatlanok és üdülőingatlanok” szöveg lép, a „típusú” szövegrész helyébe a „szabványos
méretű”.
15. § Az Ör. 7. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. § (8) A gyűjtőedényben elhelyezhető elkülönítetten gyűjtött települési hulladékok pontos
listáját a közszolgáltató határozza meg és azt a gyűjtőedényeken megfelelő szöveggel és
piktogrammal feltüntetve egyértelmű módon jelöli.”
16. § Az Ör. 7. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. § (9) Az ingatlan használó személyében bekövetkezett változás esetén az új használó
nevének és elérhetőségi címének a közszolgáltatóhoz történő bejelentése napjáig a települési
hulladék elszállítása után esedékes közszolgáltatási díjat a közszolgáltató nyilvántartásában
szereplő ingatlan használó köteles megfizetni. Öröklés esetén a közszolgáltatási díj
megfizetésére az örökösök egyetemlegesen kötelezettek.”

6
17. § Az Ör. 8. § „ÜDÜLŐINGATLANOK ÉS IDŐLEGESEN HASZNÁLT
INGATLANOK” cím helyébe „ÜDÜLŐINGATLANRA VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES
SZABÁLYOK” cím lép.
18. § Az Ör. 8. § (1)-(2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. § (1) Az üdülőingatlan tulajdonosa a 2. mellékletben foglaltak alapján, járatnapokon kívüli
időszakban is köteles gondoskodni a keletkezett hulladék összegyűjtéséről, kezeléséről, illetve
saját költségén a térségi hulladékgazdálkodási létesítménybe történő beszállíttatásáról.
Amennyiben az üdülőingatlan tulajdonosa a közszolgáltató által rendszeresített zsákban
helyezi ki a hulladékot, a közszolgáltató köteles gondoskodni annak elszállításáról.
(2) Az üdülőingatlan tulajdonosa a használati szezonon kívül is köteles a köztisztaságról szóló
önkormányzati rendeletben szabályozott ingatlan tisztántartási és karbantartási
kötelezettségének eleget tenni.”
19. § Az Ör. 8. § (3)-(6) bekezdései hatályukat vesztik.
20. § Az Ör. a következő „A KÖZSZOLGÁLTATÁS SZÜNETELTETÉSÉNEK
SZABÁLYAI” című 8/A. §-sal egészül ki:
„A KÖZSZOLGÁLTATÁS SZÜNETELTETÉSÉNEK SZABÁLYAI
8/A. §
(1) Mentesül a közszolgáltatási díj időarányos részének a megtérítése alól az a lakóingatlan
használó, aki
a) az ingatlanát megszakítás nélkül legalább 3 hónap időtartamban nem használja,
b) a gyűjtőedény azonosító matricáját a közszolgáltató részére leadja,
c) az ingatlan használaton-kívüliségét a közszolgáltató képviselőjének jelenlétében,
annak üzletszabályzatában részletesen szabályozott módon ellenőrzött nullás
vízfogyasztással (egyedi óra hiányában elektromos energiafogyasztással) igazolja,
és
d) hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjhátraléka a bejelentés benyújtásának
időpontjában nincs.
(2) Nullás vízfogyasztásnak tekintendő, ha a mérőóra kezdő és a záró óraállása között
legföljebb 3 m3 vízfogyasztás, vagy maximum 50 kWh óra fogyasztás keletkezik a
használaton kívüli ingatlanban.
(3) A lakóingatlan használója köteles az ingatlan használaton kívüliségének kezdetét legalább
15 nappal megelőzően a közszolgáltató felé írásban bejelenteni. Az írásbeli bejelentés csak
teljes naptári hónapokra szólhat. A közszolgáltató a bejelentés befogadásáról köteles
írásban visszaigazolást adni az ingatlan használó részére.
(4) A közszolgáltató köteles az üzletszabályzatában kidolgozni és a honlapján bárki által
hozzáférhetővé tenni a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó
jogszabályi előírásoknak megfelelő, az lakóingatlan használója által végrehajtható
szabályozást, amely alapján a közszolgáltató ellenőrzi a (4) bekezdés alapján bejelentett
ingatlan használaton kívüliségét.”
21. § Az Ör. 9. §-ában „a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának
részletes szabályairól szóló 64/2008. (III. 28.) Korm. rendeletben” szövegrész helyébe „a
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települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szabályairól szóló
Korm. rendeletben” szöveg lép.
22. § Az Ör. 10. § (1) bekezdésében a „zöld” szövegrész helyébe „zöldhulladék” szöveg lép.
23. § Az Ör. 10. § (2) bekezdésében a „és/vagy” szövegrész helyébe „vagy” szöveg lép.
24. § Az Ör. 10. § (3) bekezdésében a „rendelet hatálya alá tartozó” szövegrész helyébe a
„település hulladékgazdálkodási területén fekvő” szöveg lép, a „4. számú” szövegrész helyébe
a „4.” szöveg lép.
25. § Az Ör. 10. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„10. § (4) Az elkülönített gyűjtéshez rendszeresített, felirattal ellátott gyűjtőzsákokban csak a
feliraton szereplő hulladéktípusok helyezhetők el. A gyűjtőzsákot a közszolgáltató
térítésmentesen biztosítja a közszolgáltatást igénybe vevők számára. A szelektív gyűjtőzsák
ára a szállítás és az ártalmatlanítás díját is magában foglalja.”
26. § Az Ör. 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„11. § (1) E rendelet alkalmazásában Siófok város közigazgatási területén a közösségi
együttélés alapvető szabályai megsértésének minősül, ha természetes személy, jogi személy,
vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, aki vagy amely
a) a 4. § (1)-(8) bekezdéseiben,
b) az 5. § (1)-(2) bekezdéseiben,
c) az 5/A. § (1)-(2) és (8) bekezdéseiben,
d) az 5. § (14) bekezdésében,
e) a 6. § (2), (4), (6) bekezdéseiben,
f) a 8. § (1)-(4) bekezdéseiben,
g) 9. § (1) bekezdésében előírt kötelezettségek teljesítését elmulasztja, vagy a körülírt
tilalmakat megszegi, és ezen magatartása nem minősül szabálysértésnek vagy
bűncselekménynek.”
27. § Az Ör. 1. mellékletének megjelölése „1. melléklet a 6/2013. (III. 4.) önkormányzati
rendelethez”-re változik.
28. § Az Ör. 1. melléklet 1./ pontjának felsorolásának utolsó sorában „2. számú” szövegrész
helyébe a „2.„ szöveg lép.
29. § Az Ör. 2. mellékletének megjelölése „2. melléklet a 6/2013. (III. 4.) önkormányzati
rendelethez”-re változik.
30. § Az Ör. „A KÖZSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE KÖTELEZETTEK
ESETÉBEN A TELEPÜLÉSI HULLADÉK ELSZÁLLÍTÁSÁNAK GYAKORISÁGA” című
2. mellékletének „A közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek esetében az elkülönítetten
gyűjtött hulladék (szelektív) elszállítására”című 2. pont b) pontjában a „szelektív” szövegrész
helyébe „hulladék” szöveg lép, a „lakóépületektől” szövegrész helyébe a „lakóingatlan”
szöveg lép, a „3. számú” szövegrész helyébe a „3.” szöveg lép.
31. § Az Ör. 3. mellékletének megjelölése „3. melléklet a 6/2013. (III. 4.) önkormányzati
rendelethez”-re változik.
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32. § Az Ör. 4. mellékletének megjelölése „4. melléklet a 6/2013. (III. 4.) önkormányzati
rendelethez”-re változik.
33. § Az Ör. 5. mellékletének megjelölése „5. melléklet a 6/2013. (III. 4.) önkormányzati
rendelethez”-re változik.
34. § Az Ör. 5. mellékletének 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. AZ IGÉNYBEVÉTEL SZABÁLYAI:
A használhatatlanná vagy feleslegessé vált lomhulladékot a közszolgáltató az ingatlan
tulajdonosának, vagy használójának a közszolgáltatóhoz előzetesen benyújtott írásbeli
megrendelése alapján, az 1. pontban meghatározott díjért, elszállítja.
Az ingatlan tulajdonosának, vagy használójának a lomhulladék elszállíttatása iránti
igényét minimum 1 héttel a szállíttatás tervezett időpontja előtt a közszolgáltatónál
írásban be kell jelentenie.
A megrendelő a lomhulladék tervezett szállításának időpontját egyezteti a
közszolgáltatóval, aki azt 15 napon belül az 1. pontban meghatározott kedvezményes
díjért elszállítja a siófoki hulladék udvarba.
A megrendelő az elszállíttatni kívánt lomhulladékot a közszolgáltató által egyeztetett
időpontot megelőzően legkorábban 24 órával teheti ki az ingatlan elé, közterületre,
lomhulladékot korábban kitenni tilos.
A lomhulladék elszállításának díja számla ellenében helyben fizetendő a megrendelő
általa közszolgáltató felé.
Az 1. pontban meghatározott kedvezményes díjat minden megkezdett m3 után kell
számolni.
35. § Az Ör. 6. mellékletének megjelölése „6. melléklet a 6/2013. (III. 4.) önkormányzati
rendelethez”-re változik, az 1 pontban a „siófoki rendszeres hulladékgazdálkodási
közszolgáltatásba bekapcsolt” szövegrész helyébe a „település hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási területén fekvő” szövegrész lép.
Záró rendelkezések
36. § (1)Az Ör. 2014. január 1-jén lép hatályba.
(2) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács
2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Dr. Pavlek Tünde
jegyző
(A kihirdetés napja: 2013. december 13.)
(Technikai javítás: 2013. december 17.)

Dr. Balázs Árpád
polgármester

