SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
6/2013. (III. 4.) önkormányzati rendelete
a települési hulladékról és a hozzá kapcsolódó közszolgáltatásról
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:
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1.§.
A RENDELET CÉLJA
(1) A rendelet célja az emberi egészség védelme, a természeti és épített környezet megóvása, a
fenntartható fejlődés biztosítása és a környezettudatos magatartás kialakítása a hulladékgazdálkodás
eszközeivel. A kötelező közszolgáltatásra vonatkozó rendelkezések célja a közszolgáltatás
kiszámítható, folyamatos és biztonságos ellátása, a tevékenység ellenőrizhetősége.
2. §.
A RENDELET HATÁLYA
(1) A rendelet hatálya kiterjed Siófok város közigazgatási területére és azon belül minden
magánszemélyre, jogi személyre és jogi személyiséggel nem rendelkező társaságra, valamint
valamennyi ingatlan, önálló lakó- és üdülőegység tulajdonosára, kezelőjére, használójára.
(2) Nem terjed ki a rendelet a veszélyes hulladékokra, a közművel összegyűjtött háztartási
szennyvízre és a velük összefüggő tevékenységekre.
ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK
3.§.
E rendelet alkalmazása szempontjából:
(1) Ingatlan használónak kell tekinteni, aki
a)
tulajdonos,
b)
haszonélvező,
c)
földhasználati joggal rendelkező,
d)
bérlője,
e)
vagy az ingatlant egyéb jogcímen használja.
(2) Lakóegység, üdülőegység: Helyiség, vagy egymással belső kapcsolatban álló fő – és
mellékhelyiségek műszakilag is összetartozó együttese, amelynek a szabadból, vagy az épül
közös közlekedőjéből nyíló önálló bejárata van, meghatározott rendeltetés céljára
önmagában alkalmas.

A lakóegység az egész éves tartózkodásra alkalmas lakóépület önálló egysége. Az
üdülőegység az időszakos tartózkodásra alkalmas üdülőépület önálló egysége.
(3) Állandó jelleggel lakott ingatlan: a település közigazgatási területén lévő azon lakóegység
vagy üdülőegység, mely egész éves használatra alkalmas, legalább egy bejelentkezett lakója
van vagy üdülésre, üdültetésre használják és települési hulladék rendszeresen keletkezik.
(4) Időlegesen használt ingatlan: a település közigazgatási területén lévő azon lakóegység vagy
üdülőegység mely egész éves használatra alkalmatlan (téli időszakban nem használják) és
bejelentett lakója nincs, az ingatlan használat időtartama alatt települési hulladék keletkezik.
Az ingatlan használója az időlegesen használt ingatlan tekintetében is köteles a
köztisztaságról szóló 5/2013. (III. 4.) önkormányzati rendeletben foglalt ingatlan
tisztántartási, karbantartási kötelezettségének eleget tenni.
(5) Települési hulladék:
a/
Háztartási hulladék: Siófok város közigazgatási területén a háztartásokban képződő
vegyes, elkülönítetten gyűjtött, valamint nagydarabos hulladék (lom), ideértve a
lakásokban, lakóingatlanokban, 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 vegyes, illetve elkülönítetten gyűjtött hulladék, amely a
háztartásokon kívül képződik, és jellegében, összetételében a háztartási hulladékhoz
hasonló.
(6) Zöldhulladék: a biohulladék része, Siófok város közigazgatási területén az elkülönített
gyűjtött zöldhulladék gyűjtése e rendeletben meghatározottak szerint szervezetten történik.
(7) Gyűjtőedény: A közszolgáltató által rendszeresített szabványosított mérettel rendelkező
hulladékgyűjtő edény, hulladékgyűjtő zsák, valamint az elkülönített hulladékgyűjtés céljából
üzemeltetett eszköz, berendezés.
(8) Közszolgáltató: az a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel rendelkező és a
2012.évi CLXXXV. törvény szerinti minősített gazdálkodó szervezet, amely Siófok Város
Önkormányzatával kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés alapján
hulladékgazdálkodási közszolgáltatást lát el.
(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 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelel,
valamint Siófok Város Önkormányzatánál vezetett nyilvántartásában szerepel.
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AZ INGATLANHASZNÁLÓ KÖTELEZETTSÉGEI
4.§.
(1) Az ingatlanhasználó köteles az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladékot az e
rendeletben meghatározott módon és helyen gyűjteni, továbbá hasznosításáról vagy
ártalmatlanításáról gondoskodni.
Alapvető kötelessége e tekintetben, hogy:
a.) a települési szilárd hulladékot- különösen tekintettel a hulladék további kezelésére- az
elszállításra való átvételig gyűjtése, előírásoknak megfelelően szelektálja 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.
(2) Háztartási hulladékot felhalmozni nem szabad, azt a magánszemélyek a szállítási napokon a
közszolgáltatónak kötelesek átadni.
(3) Az ingatlan használója köteles a közszolgáltató által meghatározott típusú 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 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.
- Az ingatlan használója a gyűjtőedényt járatnapokon reggel 7 óráig köteles kihelyezni.
(4) Gyűjtőedény gyűjtés idején a közterületre történő kihelyezése, a gyűjtést követően annak
visszahelyezése az ingatlan használójának a feladata.
(5) Az ingatlan használójának télen szükség esetén a tároló hely és az úttest között legalább 1 méter
széles átjárót kell létesítenie, azt a hótól meg kell tisztítani, ilyen célra alkalmas anyaggal
felhinteni, hogy a gyűjtőedény kezelése akadályba ne ütközzék.
(6) A szabványos gyűjtő edényben nem szabad olyan anyagot elhelyezni (forró hamu, maró anyag,
állati hulla, folyadék, zsiradék, gyúlékony vagy robbanó anyag, kő- és épülettörmelék, nagyobb
terjedelmű, súlyú tárgy stb.), amely veszélyezteti a hulladékszállítással foglalkozó dolgozó
egészségét vagy megrongálhatja a jármű műszaki berendezését. E tilalom megsértői az okozott
kárt kötelesek megtéríteni. A gyűjtőedények használatánál ügyelni kell arra, hogy fedelük
nehézség nélkül zárható legyen.
(7) Közterületen elhelyezett gyűjtőedényből hulladékot kiönteni, kivenni, abban turkálni (guberálni)
tilos.
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(8) Az ingatlan használó köteles a köztisztaságról szóló önkormányzati rendeletben foglalt
kötelezettségeknek eleget tenni.
A KÖZSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELE
5. §
(1) A települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatást a település közigazgatási területén belül
a rendszeres hulladékszállításba bevont ingatlanok tulajdonosa, használója, kezelője köteles
igénybe venni.
(2) Gazdálkodó szervezet ingatlantulajdonos a háztartási hulladékhoz hasonló hulladék részét
képező elkülönítetten gyűjtött hulladék kezeléséről a Ht. 31. § (1) bekezdésében
meghatározottak szerint gondoskodik, nem köteles a közszolgáltatás igénybevételére.
-

Az a gazdálkodó szervezet ingatlantulajdonos, amelyik nem a közszolgáltatóval köt a
(2) bekezdésben meghatározott hulladék kezelésére szerződést, köteles az ellenőrzésre
feljogosított köztisztviselőnek a hulladékgazdálkodási létesítmény által kiállított
számlával/befogadó nyilatkozattal igazolni hulladékának a létesítménybe történő
beszállítását.

(3) Amennyiben a gazdálkodó szervezet ingatlantulajdonos a (2) bekezdésben meghatározott
hulladék kezelésére a települési önkormányzat közigazgatási területén szervezett
közszolgáltatást veszi igénybe,- a közszolgáltatóval – az önkormányzati rendelet előírásai
figyelembevételével - egyedi közszolgáltatási szerződést köteles kötni, mely alapján a
gazdálkodó szervezet a közszolgáltatónak közvetlenül köteles a közszolgáltatás díját
megfizetni.
(4) A helyi kötelező közszolgáltatásra vonatkozó közszolgáltatási szerződés létrejön:
- a közszolgáltatás első igénybevételével,
- ha a közszolgáltató a közszolgáltatás ellátására vonatkozó rendelkezésre állását igazolja
- a szerződés írásba foglalásával.
A közszolgáltatási szerződés tartalmi elemeit a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.
(5) Az (1) bekezdésben foglaltakat a közszolgáltató megfelelő módon közli az érdekeltekkel.
(6) E rendelet hatálya alá tartozó ingatlanokon keletkezett a települési hulladék elszállításáról –
térítés ellenében – kizárólag az AVE Zöldfok Zrt. (Siófok, Bajcsy-Zs. u. 220.), mint
közszolgáltató (továbbiakban: Közszolgáltató) köteles gondoskodni, tekintettel arra, hogy
Siófok Város Önkormányzata az AVE Zöldfok Zrt -vel lakosság részére a
hulladékgazdálkodási szolgáltatás folyamatos biztosítása érdekében a 2013-as átmeneti év
tekintetében egyéves határozott időtartamú közszolgáltatási szerződést kötött.
(7) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásba be nem kapcsolt területen keletkezett települési
hulladékot az ingatlan használója az arra feljogosított szolgáltatóval köteles elszállíttatni vagy
jogszabályban meghatározott módon történő újrahasznosításáról illetve ártalmatlanításáról
gondoskodni.
Siófok Város külterülete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásba nincs bekapcsolva.
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(8) 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 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet 9.
§-ban meghatározottak szerint kell végezni.
(9) 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.
(10) 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.
(11) A gyűjtőedény a szokásos, illetőleg vita esetén a Siófok Önkormányzat által kijelölt helyen kell
tárolni. A tárolási hely tisztántartása a használó kötelessége.
(12) Közterületen gyűjtőedény csak a szállítás napján helyezhető el.
Minden egyéb esetben a gyűjtőedény tárolására Siófok Város Önkormányzatától a tulajdonosi
hozzájárulást meg kell kérni.
(13) Egyéb települési szilárd hulladék elszállítását megrendelés alapján és térítés ellenében a
közszolgáltató szervezet köteles elvégezni, a megrendeléstől számított 4 napon belül. E
határidő, amennyiben munkaszüneti nap is közbeesik, további egy nappal meghosszabbodik.
(14) Tilos a gyűjtőedénybe tenni azokat a hulladékokat, amelyeket rendelet 3. sz. mellékletében
nevesített szelektív gyűjtőszigeteken lehet elhelyezni, vagy amelyeket a szolgáltató a házhoz
menő szelektív járatokkal szervezetten gyűjt.
(15) A közszolgáltató a karácsonyi ünnepeket követően a lakossági gyűjtőedény mellé kihelyezett
fenyőfákat a közszolgáltatás keretén belül külön díj felszámítása nélkül szállítja el.
TELEPÜLÉSI HULLADÉK ELHELYEZÉSE
6. §
(1) A rendszeres hulladékgazdálkodási közszolgáltatásba bekapcsolt ingatlanon keletkezett
települési hulladék és nagydarabos hulladék (lom) a somi hulladékgazdálkodási
létesítményben, a 4. számú mellékletben felsorolt egyéb veszélyes és nem veszélyes hulladék
pedig a siófoki hulladékudvart helyezhető. A siófoki hulladékudvarba a közszolgáltatásban
bekapcsolt siófoki lakó- és üdülőingatlanon keletkezett nagydarabos hulladék (lom) a 4. számú
mellékletben meghatározott mennyiségben és gyakorisággal ingyenesen elhelyezhető.
(2) A közszolgáltató a hulladékudvarba a 4. számú melléklet szerint meghatározott hulladékot
köteles a közszolgáltatásba bekapcsolt siófoki lakó- és üdülőingatlanok tulajdonosaitól
ingyenesen átvenni.
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(3) Nem engedélyezett helyen elhelyezett vagy elhagyott települési hulladékot vagy veszélyes
hulladékot annak elhelyezője vagy elhagyója köteles a kijelölt hulladékgazdálkodási
létesítménybe elszállításáról gondoskodni ennek elmaradása esetén az Önkormányzat köteles a
lerakó költségére a hulladékot elszállíttatni.
(4) A hulladéklerakó üzemeltetésekor a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval
kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006.(IV.5.) 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 a 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 hulladékgazdálkodási közszolgáltatásba bekapcsolt siófoki lakó- és üdülőingatlanokon
használhatatlanná vagy feleslegessé vált nagydarabos hulladékot a közszolgáltató az ingatlan
tulajdonos, vagy használó előzetes megrendelésére az 5. számú mellékletben meghatározott
kedvezményes díjon és igénybevétel szabályainak megfelelően éven át elszállítja.
(7) A keletkező nagydarabos hulladékot a hulladék tulajdonosának megrendelésére a közszolgáltató
külön díjfizetés ellenében elszállítja, vagy azt a tulajdonos a jelen rendelet 6. §. (1)
bekezdésben megjelölt hulladékgazdálkodási létesítménybe saját költségén beszállíthatja.
A TELEPÜLÉSI HULLADÉK GYŰJTÉSE
7. §
(1) A lakó- és üdülőingatlanok használói a települési hulladék gyűjtésére az alapszolgáltatás
keretében az alábbi űrtartalmú, közszolgáltató által rendszeresített típusú gyűjtőedényt a
következő maximális tömegű hulladék elhelyezésére kötelesek igénybe venni:
Gyűjtőedény méret (liter)
-

A gyűjtőedényben elhelyezhető
max. tömegű hulladék
15 kg
25 kg
50 kg
250 kg
250 kg
600 kg

60 literes
110 és 120 literes
240 literes
1.100 literes
1 m3 –es Molok
3 m3 –es Molok

(2) A gyűjtőedények méretének és számának meghatározásakor két ürítés közötti időszakra lakó- és
üdülőingatlanonként a ténylegesen keletkezett hulladékmennyiséget kell figyelembe venni,
mely nem lehet kevesebb, mint 28 liter/fő/hét, de legalább a közszolgáltató által rendszeresítet
(1) bekezdés szerinti legkisebb térfogatú gyűjtőedény.
(3) Az ürítési díj összegének megállapításánál
a.) az önálló lakó- és üdülőingatlan esetében a közszolgáltató mindaddig jogosult 1 db 110/120
liter térfogatú gyűjtőedény rendszeres használatát, mint alapszolgáltatást vélelmezni,
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ameddig az ingatlan használója eltérő térfogatú, vagy darabszámú gyűjtőedény elszállítására
vonatkozó igényét a (4) bekezdés szerint nem jelenti be a közszolgáltatónál.
b.) az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997.(XII.20.) Korm.
rend. szerinti kis- és nagyvárosias terület és a vasútvonaltól délre eső településközponti
vegyes terület övezeteibe tartozó társasházi, szövetkezeti lakóingatlanok esetében, ahol a
hulladékszállítás gyakorisága legalább heti 2 alkalom, legalább 60 liter/lakóegység fajlagos
hulladékmennyiség keletkezését kell vélelmezni.
c.) egyéb társasházi, szövetkezeti, lakó- és üdülőingatlanok esetében legalább 80 liter/
lakóegység fajlagos hulladékmennyiség keletkezését kell vélelmezni.
(4) Amennyiben az ingatlan használója legalább két naptári hónap időtartamra az addig általa
igénybe vett gyűjtőedény eltérő térfogatú, vagy darabszámú gyűjtőedény elszállítását kéri, ez
irányú változási igényét a közszolgáltatóval az ezt megelőző hónap 20. napjáig írásban kell
közölnie. Nem egyértelmű közlés esetén a közszolgáltató 8 napon belül köteles a pontosításra
írásban felhívni a bejelentőt. Ez esetben a közszolgáltató a változást a pontosítás beérkezését
követő hónap első napjától köteles figyelembe venni.
(5) Ha az ingatlan használója a (4) bekezdés szerinti bejelentésben nem jelöli meg a vélelmezettől
eltérő térfogatú, vagy darabszámú gyűjtőedény használatának időtartamát, a közszolgáltató
mindaddig a bejelentés szerint teljesít és számláz, amíg az ingatlan használója más tartalmú
bejelentést nem tesz.
(6) A közszolgáltató a települési hulladékot köteles a gyűjtőedényben elhelyezhető szemét
mennyiségén felül is korlátlan mennyiségben elszállítani, ha az a közszolgáltató által
rendszeresített, és felirattal ellátott műanyag zsákban van elhelyezve.
A közszolgáltató a lakosságnál keletkezett, szabványos gyűjtőedényben, legfeljebb 110 l
űrtartalmú és 25 kg tömegű műanyagzsákban, vagy maximum 120 cm hosszú és 40 cm átmérőjű
és 25 kg tömegű méretre kötegelve kihelyezett zöldhulladékot heti egy alkalommal, külön
gyűjtőjárattal, korlátlan mennyiségben elszállítja.
A járatnapokról és a szolgáltatás igénybevételének módjáról a közszolgáltató köteles az
ingatlanhasználókat értesíteni.
(7) A közszolgáltató az alapszolgáltatáson felüli mennyiségű települési hulladékot nem köteles
elszállítani, ha az nem a közszolgáltató által rendszeresített hulladékgyűjtő zsákban lett
kihelyezve, vagy annak elszállítására vonatkozó 7.§. (4) bekezdés szerinti igénybejelentést az
ingatlan használója nem tette meg. A közszolgáltató a zöldhulladék gyűjtési napokon az
ingatlanhasználók által kihelyezett, nem zöldhulladék jellegű települési hulladékot nem köteles
elszállítani.
(8) A szelektív gyűjtőedényekben elhelyezhető települési hulladékok pontos listáját a
közszolgáltató határozza meg és azt a gyűjtőedényeken megfelelő szöveggel és piktogrammal
feltüntetve egyértelmű módon jelöli.
(9) Az ingatlantulajdonos személyében bekövetkezett változás esetén az új tulajdonos nevének és
elérhetőségi címének a közszolgáltatóhoz történő bejelentése napjáig a települési hulladék
elszállítása után esedékes közszolgáltatási díjat a régi tulajdonos köteles megfizetni. Öröklés
esetében a közszolgáltatási díj megfizetésére az örökösök egyetemlegesen kötelezettek.

7

ÜDÜLŐINGATLANOK ÉS IDŐLEGESEN HASZNÁLT INGATLANOK
8. §
(1) Az üdülő ingatlan használója a 2. számú mellékletben foglaltak alapján, járatnapokon kívüli
időszakban köteles gondoskodni a keletkezett hulladékának összegyűjtéséről, kezeléséről,
illetve saját költségén- a térségi hulladéklerakó helyre történő elszállíttatásáról Amennyiben
az üdülőingatlan tulajdonosa a közszolgáltató által rendszeresített zsákban helyezi ki a
hulladékát, a közszolgáltató köteles gondoskodni annak elszállításáról.
(2) Mentesül a közszolgáltatási díj időarányos részének a megtérítése alól az a lakóingatlan
tulajdonos, aki az ingatlanát megszakítás nélkül legalább 3 hónap időtartamban nem
használja. Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlan használatának szüneteltetését annak
kezdetét legalább 15 nappal megelőzően a közszolgáltató felé írásban bejelenteni. A
szüneteltetési bejelentés csak teljes naptári hónapokra szólhat. A közszolgáltató a
szüneteltetés bejelentéséről köteles írásban visszaigazolást adni az ingatlan használó
részére.
(3) Az időlegesen használt ingatlan tulajdonosa a (2) bekezdés szerinti bejelentése alapján az
ingatlan használatával arányos, de legalább az állandó lakóingatlan tulajdonosára
meghatározott éves díj 50 %-át elérő közszolgáltatási díj megfizetésére köteles.
(4)A közszolgáltató köteles az üzletszabályzatában kidolgozni és a honlapján bárki által
hozzáférhetővé tenni az időlegesen használt ingatlanok tekintetében a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás szüneteltetésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő, az
ingatlantulajdonosok által végrehajtható szabályozását, amely alapján a közszolgáltató
ellenőrzi a hulladékkezelési közszolgáltatás szüneteltetésére való jogosultságot.
HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DÍJ
9. §
(1) A közszolgáltató az általa – a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának
részletes szabályairól szóló 64/2008. (III. 28.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően
kalkulált - alkalmazott hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjakat köteles mindenki számára
ingyenesen hozzáférhetővé tenni és honlapjára feltenni.
A TELEPÜLÉSI HULLADÉK EGYES
ÖSSZETEVŐINEK ELKÜLÖNÍTETT GYŰJTÉSE
10. §
(1) A települési hulladék egyes újrahasznosítható összetevőinek - papír, műanyag, üveg, fém, zöld
– elkülönített gyűjtése gyűjtőhelyen, illetve a közszolgáltató által szervezett házhoz menő
elkülönített gyűjtéssel történik.
A kijelölt gyűjtőhelyeket a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.
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(2) Az elkülönített gyűjtésben résztvevő magánszemélyek az (1) bekezdésben meghatározott
elkülönített gyűjtésre létesített gyűjtőhelyek és/vagy az elkülönítetten gyűjtött hulladék
begyűjtésére szervezett járat igénybe vételéért külön díjat nem kötelesek fizetni, azonban ez a
körülmény nem mentesíti őket az egyébként is esedékes rendszeres közszolgáltatási díj
megfizetése alól.
(3) A rendelet hatálya alá tartozó ingatlanok használói a siófoki hulladékudvarba a háztartásokban
keletkező, előválogatott újrahasznosítható hulladékot ingyenesen szállíthatják be. A gazdálkodó
szervezetek a 4. számú mellékletben meghatározott fajtájú és mennyiségű veszélyes hulladékot
díj ellenében helyezhetik el a hulladékudvarban.
(4) A szelektív gyűjtéshez rendszeresített, felirattal ellátott szelektív gyűjtőzsákokban csak a
feliraton szereplő hulladéktípusok helyezhetők el. A szelektív gyűjtőzsákot a közszolgáltató
térítésmentesen biztosítja a közszolgáltatást igénybe vevők számára. A szelektív gyűjtőzsák ára
a szállítás és az ártalmatlanítás díját is magában foglalja.
VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
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/amely
a) a 4. § (1)-(8) bekezdéseiben,
b) az 5. § (1)-(3) bekezdéseiben,
c) az 5. § (7)-(8) bekezdéseiben,
d) az 5. § (14) bekezdésében,
e) a 6. § (2), (4), (6) bekezdéseiben,
f) a 8. § (1)-(4) bekezdéseiben,
g) a 8. § (1)-(4) bekezdéseiben,
h) a 10. § (1)-(4) bekezdéseiben előírt kötelezettségek teljesítését elmulasztja, vagy a
körülírt tilalmakat megszegi, és ezen magatartása nem minősül szabálysértésnek vagy
bűncselekménynek.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségek elmulasztójával, vagy a tilalmak
megszegőjével szemben 5 000,- Ft-tól 50 000,- Ft-ig terjedő helyszíni bírság vagy 50 000,- Fttól 150.000 Ft-ig terjedő pénzbírság (közigazgatási bírság) szabható ki, e rendeletben
meghatározott eltérésekkel a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezéseinek megfelelően.
(3) Az (1) bekezdésében meghatározott kötelezettségek elmulasztása, vagy a tilalmak megszegése
miatt lefolytatott eljárás kizárólag hivatalból indítható, amely akkor sem minősül kérelemre
indult eljárásnak, ha azt természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet jelenti be.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségek elmulasztása, vagy a tilalmak megszegése
miatti hatósági eljárás lefolytatása és a cselekmény elbírálása a jegyző hatáskörébe tartozik,
jogorvoslat iránti kérelmet Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testületéhez lehet
benyújtani.
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(5) Az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségek elmulasztójával, vagy a tilalmak
megszegőjével szemben a közigazgatási hatósági eljárás
valamely cselekményben megnyilvánuló (1) bekezdésben meghatározott magatartás tanúsítása
esetén a cselekmény elkövetésétől számított 120 napon belül;
b) mulasztásban megnyilvánuló (1) bekezdésben meghatározott magatartás tanúsítása esetén a
cselekmény elkövetésétől számított 120 napon belül;
c) jogellenes állapot fenntartásában megnyilvánuló (1) bekezdésben meghatározott magatartás
tanúsítása esetén a jogellenes állapot észleléstől számított 120 napon belül
indítható meg.
Ezt követően az (1) bekezdésben meghatározott magatartás, vagy mulasztás elkövetése miatt
eljárás nem indítható.
a)

(6) A kiszabásra kerülő pénzbírság mértékének megállapításánál figyelembe kell venni
a) a magatartás, vagy mulasztás súlyát és a felróhatóság mértékét,
b) az érintett vagyoni helyzetét és jövedelmi viszonyait, amennyiben azokat az erre vonatkozó
tájékoztatásra igazolja.
(7) Az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségek elmulasztójával, vagy a tilalmak
megszegőjével szemben kiszabott közigazgatási bírságot átutalási postautalványon vagy banki
utalással Siófok Város Önkormányzatának 11639002-06180700-39000008 számú
pénzforgalmi számlájára kell befizetni.
(8) A pénzbírság kiszabása helyett „felszólítás” alkalmazható, amennyiben a magatartás, vagy
mulasztás az elkövetés körülményeire tekintettel csekély súlyú, és magatartás, vagy mulasztás
elkövetője személyi körülményeire is figyelemmel ettől az intézkedéstől kellő visszatartó erő
várható.
(9) A közigazgatási bírság kiszabása miatt lefolytatott eljárás nem mentesíti az elkövetőt a
helyreállítási kötelezettség alól.
12. §
(1) E rendelet a kihirdetését követő napon 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 sk.
jegyző

Dr. Balázs Árpád sk.
polgármester

A rendelet kihirdetésének napja: 2013. március 04.
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a 6/2013. (III. 4.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklete
A TELEPÜLÉSI HULLADÉK
RENDSZERES ELSZÁLLÍTÁSÁRA VONATKOZÓ
KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS EGYES TARTALMI ELEMEI

-

A szerződésben meg kell jelölni
a szerződő feleket az adószám és a számlavezető pénzintézet feltüntetésével,
a közszolgáltatás igénybe vételének kezdő napját, időtartamát,
a teljesítés helyét pontos cím szerint,
a közszolgáltató által biztosított gyűjtőedény űrtartalmát és darabszámát,
az ürítés gyakoriságát, az ürítési időszakokat az 2. számú melléklet szerint.

-

A szerződésben rendelkezni kell továbbá:
a gyűjtőedény(-ek) használatának módjáról,
a közszolgáltatás díjáról és megfizetéséről,
a szerződés falmondásának feltételeiről,
az irányadó jogszabályok meghatározásáról,
polgári peres eljárás esetén a kizárólagos illetékességgel eljáró bíróságról.

1./

2./
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a 6/2013. (III. 4.) önkormányzati rendelet 2. számú melléklete
A KÖZSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE KÖTELEZETTEK ESETÉBEN A
TELEPÜLÉSI HULLADÉK ELSZÁLLÍTÁSÁNAK GYAKORISÁGA
1.

A közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek esetében a települési hulladék elszállítására:
a) heti egy alkalommal
- a lakóegységek esetében, szeptember 1. – május 31. közötti időszakban,
- az üdülőegységek esetében, április 1. – május 31. és szeptember 1. – október 31. közötti
időszakban,
b) heti két alkalommal
- lakóegységek esetében, június 1. – augusztus 31. közötti időszakban,
- üdülőegységek esetében, június 1. – augusztus 31. közötti időszakban,
kerül sor.

2.

A közszolgáltatás igénybe vételére kötelezettek esetében az elkülönítetten gyűjtött hulladék
(szelektív) elszállítására:
a) HÁZHOZ MENŐ ZSÁKOS SZELEKTÍV HULLADÉK
- lakóegységek és üdülő egységek esetében szezonon kívül (január 1. és május 31.
illetve szeptember 1. és december 31. között) kéthetente
- lakóegységek és üdülő egységek esetében szezonban (június 1. és augusztus 31.
között) hetente
kerül sor.
b) A 3. SZÁMÚ MELLÉKLETBEN FELSOROLT GYŰJTŐHELYEKRŐL A SZELEKTÍV
HULLADÉK elszállítására egész évben heti legalább két alkalommal kerül sor a kis- és
nagyvárosias terület és a vasútvonaltól délre eső településközponti vegyes terület
övezeteiben lévő lakóépületektől, valamint a 3. számú melléklet A./ és B./ pontjában
felsorolt utcákban elhelyezett gyűjtőhelyekről.
c) A ZÖLDHULLADÉK elszállítására állandóan lakott lakóegységek és üdülőegységek
esetében – valamint azon társasházak esetében, amelyeknél a társasház tulajdonában lévő
ingatlanhoz zöldterület is tartozik április 1. és december 1. között heti egyszeri
alkalommal kerül sor.
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a 6/2013. (III. 4.) önkormányzati rendelet 3. számú melléklete
TELEPÜLÉSI HULLADÉK EGYES ÖSSZETEVŐINEK ELKÜLÖNÍTETT GYŰJTÉSE

KÖZTERÜLETEN
A./ Társasházas lakóövezeti gyűjtőhely (papír, műanyag, üveg)
Foki-hegyi lakótelep és környéke
1.Koch R. u. 2-4-6.
2.Koch R. u. 10-12.
3.Koch R. u. 12/B. – 14. – 16.
4.Koch R. u. 18-20.
5.Koch R. u. 19-23.
6.Koch R. u. 21. A,B,C,D
7.Koch R. u. 15-17.
8.Küszhegyi u. 4. A,B,C,D
9.Futrinka u.
10. Bláthy O. u. 18-20.
11. Bláthy O. u. 24.
12. Bláthy O. u. 6.
13. Bláthy O. u. 10.
14. Bláthy O. u. 15.
15. Bláthy O. u. 18.
16. Bláthy O. u. 30.
17. Bláthy O. u. 41.
18. Bókay J. u. 4.
19. Kandó K. u. 3-4.
20. Kandó K. u. 5-6.
21. Kandó K. u. 7-8.
22. Kandó K. u. 20. (mellette a Szépvölgyi u. felé)
23. Kandó K. u. 14.
24. Nefelejts u. 20-22.
Fő téri lakótelep
25. Tanácsház u. 1-3.
Minta lakótelep
26. Tanácsház u. 24.
27. Dózsa Gy. u. 42.
28. Széchenyi u. 33.
29. Bajcsy-Zs. u. 81.
30. Bajcsy-Zs. u. 85.
31. Újpiac tér 3-4.
32. Fő u. 202-204.
33. Széchenyi u. 19. mögött (Újpiac téri parkoló)
34. Tanácsház u. 21.
Belváros központ
35. Fő u. 44.
13

Sió parti lakótelep
36. Tanácsház u. 6.
37. Tanácsház u. 2.
Sorház utca és környéke
38. Sorház u. – Széchenyi u. 30.
39. Tanácsház u. 14-16.
B./ Társasházas lakóövezeti gyűjtőhely (papír, műanyag, üveg, fém)
Foki-hegyi lakótelep és környéke
43. Koch R. u. 25-27.
44. Koch R. u. 9-11-13 A,B,C
45. Bláthy O. u. 15-17.
46. Nefelejcs u. 24.26.
Fő téri lakótelep
47. Sió u. 19-21.
Minta lakótelep
48. Tanácsház u. 26.
49. Tanácsház u. 22
50. Tanácsház u. 18.
51. Bajcsy-Zs. u. 63-71.
52. Tanácsház u. 13-15.
53. Tanácsház u. 23.
54. Újpiac tér 5.
C./ Szelektív üveggyűjtő helyek:
1. PENNY MARKET
2. SPAR „nagy”
3. SPAR „régi Plus épülete”
4. Siker ABC
5. Arzenál ABC
6. Vadvirág ABC
7. Torkos ABC
8. Tesco Express
9. Mini ABC
10. Marci ABC
11. Marci ABC
12. Pali Bolt
13. Dohány Diszkont
14. Töreki
15. Kiliti
16. Kiliti

Siófok, Vak Bottyán u. 6.
Siófok, Fő u. 156.
Siófok, Szűcs u. 3.
Siófok-Szabadifürdő, Állomás tér (hrsz.: 2660/3)
Siófok, Szeptember 6. tér (hrsz.: 10729/1)
Siófok, Vadvirág u. 3.
Siófok, Sió u. 41/A
Siófok, Dózsa Gy. u. 18-20.
Siófok, Nefelejcs tér (hrsz.: 8300/2, parkoló)
Siófok, Zsigmond u. (hrsz.: 8738, Jubileum tér)
Siófok, Május 1. u. 58. (hrsz.: 0306/89)
Siófok, Tinódi L. S. tér (hrsz.: 4828)
Siófok, Kele u. 84
Siófok-Töreki, Diófás u. 69. (felső buszforduló)
Siófok, Honvéd u. 116/B
Siófok, Béke tér 1. (Asztalos u.-Boglárka u. sarok)
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a 6/2013. (III. 4.) önkormányzati rendelet 4. számú melléklete
A HULLADÉKUDVARBA BEVIHETŐ VESZÉLYES ÉS NEM VESZÉLYES
TELEPÜLÉSI HULLADÉK FELSOROLÁSA
EWC kód

Hulladékfajta

Lakosság
egyszeri alkalommal
havonta összesen
átvehető hulladék
átvehető hulladék
mennyisége
mennyisége

13 02 05

13 02 06

fáradt olajok

max: 10 kg.

max: 10 kg.

veszélyes anyagokat maradékként
tartalmazó vagy azokkal szennyezett
csomagolási hulladékok

max: 20 kg.

max: 20 kg.

max: 10 kg.

max: 30 kg.

max: 10 kg.

max: 10 kg.

max: 20 kg.

max: 20 kg.

max: 25 kg.

max: 25 kg

max: 100 kg.

max: 100 kg.

papír hulladékok

korlátlan mennyiség

korlátlan mennyiség

műanyag hulladékok

korlátlan mennyiség

korlátlan mennyiség

fém hulladékok

korlátlan mennyiség

korlátlan mennyiség

üveg hulladékok

korlátlan mennyiség

korlátlan mennyiség

étolaj és zsír
kiselejtezett elektromos és elektronikus
berendezések, amelyek különböznek a
20 01 21, 20 01 23 és 20 01 35
kódszámú hulladékoktól
biológiailag lebomló hulladékok
(zöldhulladék-ág, gally, nyesedék)

korlátlan mennyiség

korlátlan mennyiség

max: 100 kg.

max: 100 kg.

13 02 07
15 01 10
veszélyes
hulladékok

15 01 11
20 01 19
20 01 21
20 01 27

20 01 33

20 01 35

növényvédő szerek
fénycsövek és egyéb higanytartalmú
hulladékok
veszélyes anyagokat tartalmazó
festékek, tinták, ragasztók és gyanták
elemek és akkumulátorok, amelyek
között 16 06 01, 16 06 02 vagy a 16 06
03 kódszám alatt felsorolt elemek és
akkumulátorok is megtalálhatók
veszélyes anyagokat tartalmazó,
kiselejtezett elektromos és elektronikus
berendezések, amelyek különböznek a
20 01 21 és 20 01 23 kódszámútól

15 01 01

20 01 01
15 01 02

20 01 39
15 01 04
nem
veszélyes
hulladékok

20 01 40
15 01 07

20 01 02
20 01 25
20 01 36

20 02 01
20 03 07

lom hulladék

1m

3

4m

3

5m

3

5m

3

a 6/2013. (III. 4.) önkormányzati rendelet 5. számú melléklete
A NAGYDARABOS LOM HÁZHOZ MENŐ JELLEGŰ, KÖZSZOLGÁLTATÓVAL
MEGRENDELÉSRE TÖRTÉNŐ BESZÁLLÍTTATÁSÁNAK KEDVEZMÉNYES
DÍJAI ÉS A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK SZABÁLYAI
1.
Sorszám
1.
2.
3.
4.

Nettó díj/m3
3 500,- Ft
3 000,- Ft
2 700,- Ft
2 300,- Ft

Sávok
1-2 m3
3-5 m3
6-10 m3
11 m3

Megjegyzés: A díj minden megkezdett m3 után számolandó.
2.

AZ IGÉNYBEVÉTEL SZABÁLYAI:
A használhatatlanná vagy feleslegessé vált nagydarabos hulladékot (lom) 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 lim-lom elszállíttatása iránti igényét
minimum 1 héttel a szállíttatás tervezett időpontja előtt a közszolgáltatónál írásban be
kell jelentenie.
A megrendelő a lom 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 lomot a közszolgáltató által egyeztetett időpontot
megelőzően legkorábban 24 órával teheti ki az ingatlan elé, közterületre, lim-lomot
korábban kitenni tilos.
A lim-lom elszállításának díja számla ellenében helyben fizetendő a megrendelő általa
közszolgáltató felé.
Az 1. pontban meghatározott kedvezményes díjat minden megkezdett m3 után kell
számolni.
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