
Bakonyjákói Önkormányzat Képviselő-testületének
14/2010. (XII.13.) rendelete

a környezet védelméről és a hulladékgazdálkodás ról.

Bakonyjákó község képviselőtestülete a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi
Lill. tv. 46. §./11 bekezdésének c.) pontja, a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLII.tv. 23. §. 12/
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. §.

A rendelet célja, hogy meghatározza az önkormányzat környezetvéde1emme1kapcsolatos feladatait, a
természeti értékek, területek és az épített környezet értékeinek megőrzését, megszervezze a települési
szilárd hulladék kezelési közszolgáltatást.

2. §.
Általános rendelkezések

(1) A rendelet hatálya Bakonyjákó község Önkormányzatának belterületére terjed ki
(továbbiakban: belterület).

(2) A rendelet rendelkezései Bakonyjákó község belterületén valamennyi ingatlantulajdonosra,
ingatlan bérlőjére, a jogi személyekre és a jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági
társaságokra terjed ki.

(3) A rendelet hatálya a települési szilárd hulladékra és ezzel kapcsolatos tevékenységre,
szolgáltatásra terjed ki.

(4) A rendelet hatálya nem terjed ki a veszélyes hulladékkal összefüggő tevékenységre.

(5) Értelmező rendelkezéseket az 1. sz.. melléklet tartalmazza.

3. §.
Köztisztaságról és köztisztasági szolgáltatásról szóló rendelkezések

(1) A község köztisztaságának megőrzésében mindenki köteles hathatósan, a tőle elvárható
legnagyobb mértékben közreműködni, a települési környezet és a közterületek szennyezését,
fertőzését eredményező tevékenységtől, magatartástól tartózkodni.

(2) Minden olyan területen, illetőleg létesítményben, ahol tömegforgalom bonyolódik le, a
tulajdonos illetve bérlő köteles a várható forgalomnak megfelelő mennyiségű, de legalább 1 db
közhasználatú hulladékgyűjtő tartály elhelyezéséről, javításáról, pótlásáról, továbbá rendszeres
kiürítéséről és tisztán tartásáról gondoskodni.

(3) Szemetet, hulladékot, építési törmeléket kizárólag erre a célra kijelölt szilárd hulladéklerakó
helyen lehet elhelyezni.

(4) Aki a közterületen - engedély nélkül - települési szilárd hulladékot rak le, köteles azt saját
költségén eltávolítani. Ha a kötelezett ennek a meghatározott időn belül nem tesz eleget, az
elszállításról- a kötelezett költségére - az Önkormányzat gondoskodik.



(5) Anyagszállításnál, fel- és lerakodásnál a közterületet beszennyezése esetén a szennyeződést okozó
köteles megtisztítani és a szemetet eltávolítani. Közterületen szennyező anyagot csak
zártrendszerű járművel szabad szállítani.

(6) Az anyag lerakásánál ügyelni kell arra, hogy a közterületen lévő felszerelési és berendezési
tárgyak, növények szabadon maradjanak és ne rongálódjanak.

(7) Építési, bontási, tatarozás esetén a tulajdonos (építtető illetve kivitelező) köteles a közterületet
állandóan tisztántartani és a keletkezett szemetet elszállíttatni.

(8) Utcai árusok kötelesek az árusításra kijelölt helyet és annak környékét 3 méteres körzetben
állandóan tisztán tartani és az árusításból keletkező hulladékot elszállítani.

(9) Ha a jármű üzemeltetése során a közterület beszennyeződik (pl.. olaj folyás) a jármű
üzembentartója haladéktalanul köteles a szennyeződést eltávolítani.

(l O)Tilos közterületen járművet szerelni, mosni!

(11) A közterületen lévő csatornába, vízelvezető árokba, víznyelő aknába szennyvíz, továbbá
eldugulást okozó anyag öntése vagy bevezetése tilos.

(12) Tilos állati hullát közterületen elhelyezni vagy elhagyni!

(13) Közterületen bárminemű burkolat (úttest, járda, térburkolat) felbontása csak a jegyző, az
országos közúthálózatba tartozó utak tekintetében a területileg illetékes Állami Közútkezelő
Közhasznú Társaság engedélyével, az abban foglalt feltételek betartásával történhet.

4. §.

(l) Az egyes ingatlanok, ingatlanrészek tisztántartásáról az ingatlan tulajdonosa, illetve az azt
bármilyen jogcímen használó köteles gondoskodni.

(2) A tulajdonos vagy a használó köteles gondoskodni:

a.) az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában Iméter széles területsáv) illetőleg a járda
és az úttest középtengelye közötti részének tisztántartásáról, legalább hetenkénti

takarításáról, a járda melletti zöldsáv gondozásáról, az ingatlan előtti élő sövények, fák
ápolásáról.

b.) ajárdaszakasz melletti árok és műtárgyai tisztántartásáról, karbantartásáról.

c.) a csapadékvíz zavartalan elfolyásáról, ajárműbehajtás átereszeinek tisztántartásáról.

d.) a hó eltakarításáról, a síkosság megszüntetéséről naponta szükség szerint akár napjában
többször is.

(3) A szórakoztató-, vendéglátó- és árusító helyek, üzletek környékét (járdaszakasz) a tulajdonosok,
illetve a használók kötelesek tisztántartani, a hulladékot eltávolítani, a hó eltakarításáról, a
síkosság megszüntetéséről naponta szükség szerint gondoskodni.

(4) Az (1) és (2) bekezdésben foglalt kötelezettség a bekerített vagy be nem kerített üresen álló
épületek, továbbá beépítetlen ingatlanok tulajdonosaira is vonatkozik.



5. §.

(l) A járdáról, gyalogútról lekerülő havat 6 méternél .szélesebb közúton a két szélén, ennél
keskenyebb közúton a járdán kell összegyűjteni úgy, hogy a gyalogos közlekedést ne
akadályozza.

(2) Útkereszteződésben és kanyarokban, továbbá közérdekű létesítményre (vízcsap, közkifolyó,
vízelnyelő stb.o) hórakást elhelyezni tilos!

(3) Az a tulajdonos, aki a 40 §o (1) - (3) bekezdésében meghatározott kötelezettségét felszólításra
nem teljesíti, annak költségére ajegyző a közterület tisztántartását elvégeztetheti.

60§. . ...
Bakonyjákó község Önkormányzata biztosítja a háztartási hulladék

szervezett keretek között történő elszállítását.

(1) A hulladék elhelyezése megállapodás alapján a hulladék kezelését, ártalmatlanítását,
hasznosítását végző telepen történhet.

(2) A képviselőtestület a hulladékgyűjtési feladatait a szolgáltatás nyújtására jogosult gazdasági
társaság (Avar Ajka Városgazdálkodási Kft.) (továbbiakban: közszolgáltató) útján látja el.

(3) Az Önkormányzat és a közszolgáltató szerződésben rögzíti az ellátandó feladatok körét és azok
díjazásáto

(4) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:

a.) a közszolgáltatás igénybevételének kezdőnapját,
bo) a teljesítés helyét,
co) a közszolgáltatásba bevont gyűjtőedény űrtartalom és darabszám szerint, valamint a

gyűjtőedény tulajdonosát,
do) az ürítési gyakoriságot,
e.) a megrendelő által meghatározott átlagos, keletkezett heti hulladékmennyiséget, amely
nem lehet kevesebb a szolgáltatónál rendszeresített legkisebb szabványosított edényzet
térfo gatátó 1.

(5) A szerződésben rendelkezni kell továbbá

a.) a gyűjtőedények használatánakjogcíméről és módjáról,
b.) a közszolgáltatási díjról és alkalmazásának feltételeiről,
c.) a közszolgáltatás mértékét meghaladó, a megrendelő igényei szerinti esetleges
többletszolgáltatásról és annak díjáról,
d.) a közszolgáltatási díj megfizetésének módjáról,
eo)a szerződés módosításának, felmondásának feltételeiről,
fo) az irányadó jogszabályok meghatározásáról.

(6) A szervezett szemétszállítás a község belterületére területére terjed ki. A szolgáltatás
igénybevétele kötelező.

(7) A közszolgáltató a háztartási hulladékot (hetente) köteles elszállítani. A közszolgáltató
valamennyi tulajdonos tekintetében, rendszeresen köteles teljesíteni a szállítást.
A képviselőtestület a háztartási hulladék elszállításának költségeit 50 %-ban az állandó
Bakonyjákói lakóhellyel rendelkező lakosoktól átvállalja.



(8) A háztartási hulladék elszállítását vegzo jármű személyzete csak a szabványos
gyűjtőedényben elhelyezett hulladékot köteles elszállítani.

(9) A háztartási hulladékot nem szabad felhalmozni, azt a megadott szállítási napon elszállítás
céljából a szerződő közszolgáltató szervezet rendelkezésére kell bocsátani.

7. §.

(1) A hulladékgyűjtő edényben nem szabad mérgező, robbanó, folyékony, veszélyes hulladékot vagy
egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyezteti a szállítás sal foglalkozó dolgozók testi
épségét, vagy begyűjtése során a gépkocsi műszaki berendezésében rongálódást idézhet elő és
ártalmatlanítása során veszélyezteti a környezetet.

(2) Ha a gyűjtő edény olyan nedves hulladékot tartalmaz, amely az edényben összetömörödött vagy
befagyott vagy egyéb ok miatt az edényt az elő írt módon kiüríteni nem lehet, az ingatlan
tulajdonosa köteles a visszamaradt szemetet kiüríteni és az edényt használhatóvá tenni.

(3) Megrongálódott vagy fedetlen szemétgyűjtő tartály használata tilos!

(4) A rendszeresített hulladékgyűjtő edényt az ingatlanon belül kell tartani.

(5) A szállító szervezet a háztartási hulladékot elszállítás céljából az ingatlan bejárata előtti járdán,
illetve a kapu közelében közterületen veszi át.

(6) A hulladékgyűjtő edényt a szállításra meghatározott napon és időben lehet a közterületre
kitenni úgy, hogy az a közlekedést ne akadályozza. Ürítés után a tárolóedényt az ingatlan
tulajdonosa a közterületről24 órán belül köteles ingatlanára visszahelyezni.

(7) Ha a szeméttároló edény ürítésekor a közszolgáltatást végző az ürítés helyén szennyeződést okoz,
köteles azt azonnal feltakarítani. Egyéb esetekben az ingatlan tulajdonosa köteles rendet tartani
az edényzet körül.

(8) Az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni a hulladékgyűjtő edény tisztántartásáról, mosás,
fertőtlenítés, a szemétszállítás elvégzéséhez a közterületre történő kihelyezéséről.

(9) Gazdálkodó szervezetek (egyéni és társas vállalkozásokat is beleértve), üzletek, nyílt
árusítóhelyek kötelesek annyi önálló hulladéktároló edényzetet (konténer, kuka) elhelyezni
vonzáskörzetiikben, amennyi tevékenységük során keletkező hulladék szervezett gyűjtéséhez
szükséges. A gyűjtőedény helyét az igénybevevőnek a szolgáltatóval, ill.. szükség szerint a
Polgármesteri Hivatallal egyeztetni kell. Vállalkozások, üzletek működésének megkezdésekor
- telephelyengedélyezésekor - alap feltétel a hulladékszállítási szerződés megkötése. A már
működő vállalkozások üzletek e rendelet hatálybalépésétől számított 3O napon belül kötelesek
a hulladékszállítási szerződést megkötni szolgáltatóval.

(10) a.) A szolgáltató szállitóeszközéhez rendszeresített gyüjtőedényeket az ingatlantulajdonos
erre irányuló írásbeli szerződés alapján szolgáltatónál is jogosult megvásárolni vagy külön

díj ellenében bérbe venni.

b.) A magántulajdonban levő tároló edények megvásárlása, pótlása, javítása, fertőtlenítése a
tulajdonosok kötelessége,de mindezeket megrendelésre a szolgáltató köteles

elvégeztetni.



c.) A bérelt szeméttároló edények rendeltetés szerű használatáról, állagmegóvásáról és ab.)
pont alatti üzemeltetéséről a - szerződésben meghatározott bérleti díj megfizetése mellett
- bérlő köteles gondoskodni.

8. §.
A gyűjtőedényzet elhelyezése, használata és kezelése

(1) Az ingatlantulajdonos a gyűjtőedényeket az ingatlan területén belül köteles elhelyezni.

(2) Az ingatlantulajdonos köteles a gyűjtőedényeket a hulladék elszállítása céljából a szolgáltató
által megjelölt időpontban a közterületen, a begyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és
ürítésre alkalmas helyen elhelyezni.
A közterületre kihelyezett tárolóedények (gyűjtőedények es konténerek) megközelítését a
rendszeres elszállítás érdekében télen is (mindenkor) biztosítani kell az ingatlan
tulajdonosának.
A gyűjtőedényt legfeljebb a szállítási napot megelőző napon, 18 órától lehet kihelyezni a
közterületre, kivéve a tartósan engedélyezett elhelyezést.

(3) Konténeres szemétszállítás esetén a konténerek helyének kijelöléséről az igénybevevő
kérelme alapján a szolgáltató dönt, szükség szerint egyeztetve a Polgármesteri Hivatallal.

(4) A hulladékszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelének ....:a közterület szennyezésének
elkerülése érdekében - lecsukott állapotban kell lennie. A hulladékot a gyűjtőedényben úgy kell
elhelyezni, hogy az az edény mozgatásakor és ürítésekor ne szóródj on, valamint a gépi ürítést
ne akadályozza.
A kihelyezett gyűjtőedényből guberálni tilos. A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a
jármű és gyalogos forgalmat és elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás
veszélyének előidézésével.

(5) A szolgáltató köteles a tárolóedényeket az elszállítás, illetve az ürítés során fokozott gondossággal
kezelni, a kiürítés során esetlegesen keletkezett, szolgáltató hibájából eredő károkat megtéríteni.

(6) A tárolóedények, valamint környezetük tisztántartásáról, a kukák közterületre való ki- és
visszahelyezéséről az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni. A tárolóedény ürítéseker
keletkezett szemetet a szolgáltató köteles eltakarítani.

(7) A lomtalanítási akciók idején kívül semmiféle hulladék, lom, bútor, törmelék stb.. nem
helyezhető el a közterületre, még szeméttároló edény mellé sem.

9. §.

(1) A szervezett szemétszállítás díját (hulladékkezelési közszolgáltatási díj), és a közszolgáltató
megnevezését a 2. számú melléklet tartalmazza.

(2) A közszolgáltatási díjat az Önkormányzat egyéves díjfizetési időszakra állapítja meg. Ezen
díjakat kell figyelembe venni többletszolgáltatás teljesítése esetén is.

(3) A közszolgáltatásnak az önkormányzat által meghatározott díja a szolgáltató által alkalmazott
díj legmagasabb mértéke.

(4) A közszolgáltatási díj megfizetésére az az ingatlantulajdonos köteles, aki a jelen rendeletben
foglaltak szerint a hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételére köteles.



(5) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatási díjat a szolgáltató reszere - a teljesített
közszolgáltatás alapján, számla ellenében szolgáltatási szerződésben foglaltak szerint -
köteles megfizetni.

(6) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a települési szilárd hulladékkal
kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a szolgáltató számára a közszolgáltatást
felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állását igazolja.

(7) A hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost terhelő díjhátralék
adók módjára behajtható köztartozás.

(8) A díjhátralék behajtásával kapcsolatos intézkedésekre a Hgt. 26. §. előírásai az irányadók.

(9) A szemétszállítási díjat negyedévenként kell fizetni a közszolgáltató számlájára.

(10) A közszolgáltató a díj megállapítására vonatkozó javaslatát köteles minden év december 31-
ig elkészíteni és a polgármesternek megküldeni.

10. §
A közszolgáltatás teljesítésének szüneteltetése

A beépítetlen ingatlanok, az üresen álló lakások és az üresen álló egyéb, nem lakás céljára szolgáló
épületek után hulladékszállítási díjat nem kell fizetni. Az üresedést, ilietve az újbóli használatot 15
napon belül írásban be kell jelenteni a szolgáltatónál. A változást üresedéskor a bejelentést követő
számlázási időszak első napjától veszik figyelembe, a szolgáltatás ismételt igénybevétele esetén pedig
a bejelentést követő naptól.

11. §.
Háztartási hulladéknak nem minősülő szemét elhelyezése.

A képviselőtestület évente 1 alkalommal - ősszel - lomtalanítási akciót szervez. A lomtalanítási akció
során a szemétszállítás térítésmentes. Időpontjáról a lakosságat időben tájékoztatni kell.

12. §.

(1) Akinek a heti szemétszállításon és 1omtalanításon túlmenő hulladéka keletkezik köteles
elhelyezéséről gondoskodni.

(2) Az egyéb - nem háztartási- hulladék elszállítására a (3) bekezdés kivételével mindenki köteles
a szolgáltatóval történt külön szerzödés alapján a hulladékkezelést igénybe venni.

(3) Építési törmelék a Polgármesteri Hivatal által az arra kijelölt helyen elhelyezhető.

(4) Útfelbontásból származó aszfalthulladékot újrahasznosítás vagy ártalmatlanítás céljából a
kivitelező, illetve az építési szerződésben megjelölt felelős, az ilyen tevékenységet hatósági
engedéllyel végző szervezet telepére elszállítani.

(5) A települélés megahtározott pontj ain, ahol nincs edényzet konténerek kerülnek kihelyezésre a 3
mellékletben foglalt helyszíneken



13. §.
Szippantott szennyvíz elhelyezése.

(1) Szennyvízet csak zárt rendszerű szennyvíztárolóban lehet elhelyezni. Tilos ásott kútba
(függetlenül attól, hogy a kútban van-e víz vagy sem) csapadékvíz elvezető csatornába
szennyvizet bekötni vagy bevezetni.
Tilos a szennyvizet a tárolóból - az elszállítás érdekében történő szippantást kivéve -
kivezetni, kiszippantani.

(2) A szippantott szennyvizet tisztítás és ártalmatlanítás céljából csak szennyvíztisztító telepre lehet
szállítani. A szippantott szennyvíz elhelyezése Pápa város tisztítótelepén történhet.

(3) A szippantott szennyvíz elhelyezéséért, tisztításáért ártalmatlanítási díjat kell fizetni. A díj
fizetésére a szolgáltatást végző kötelezett.

14. §.
Zaj- és rezgésvédelem

(1) A község belterülete zajvédelem szempontjából "Lakó- és intézményterület laza beépítéssei"
kategóriába tartozik.

(2) A zaj- és rezgéskibocsátással járó szolgáltatási tevékenységeket a 3. számú melléklet
tartalmazza.

(3) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályok rendelkezéseit kell
alkalmazni.

15. §.
Zöldterületek és zöldfelületek megóvása, valamint a parlagfű visszaszorítása.

(1) A zöldterület és zöldfelület tulajdonosa, használója köteles a tulajdonában lévő zöldterületeket,
és zöldfelületeket gondozni, karbantartani és felújítani.

(2) Tilos a zöldterületek növényzetének, egyéb elemeinek megrongálása, károsítása vagy
elpusztítása.

(3) A község terül etén a fák védelmével kapcsolatban a hatályos jogszabályok előírásait kell
alkalmazni.

16. §.

(1) A tulajdonos illetve a használó köteles a tulajdonában, használatában lévő területet folyamatosan
a parlagfűtöl mentesíteni.

(2) A parlagfű irtását a lehetséges eszközök, illetve engedélyezett növényvédő szerek
felhasználásával lehet elvégezni.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglalt kötelezettség elmulasztása esetén a hatályos jogszabályban
foglaltak szerint kell eljárni.



17. §.
A levegő tisztaságának védelme.

A levegő tisztaságának védelme szempontjából a hatályos rendelkezések szerint a község a védett
kategóriába tartozik.

18. §.
Avar és kerti hulladék égetésének szabályai.

(1) Az avar és kerti hulladék ártalmatlanításáról elsősorban hasznosításával kell gondoskodni,
amennyiben ez nem lehetséges elszállításáról gondoskodni kell.

(2) Avar és kerti hulladék égetésére csak abban az esetben kerülhet sor, ha kezelése az /1/
bekezdésben foglalt módon nem lehetséges.

(3) Kerti hulladékot csak kialakított tűzrakó helyen lehet égetni, ahol az égetés környezeti kárt nem
okoz, emberi egészséget nem veszélyeztet.

(4) Kerti hulladékot közterületen égetni tilos !

(5) Az égetendő hulladék nem tartalmazhat kommunális, ipari és veszélyes hulladékot.

(6) Az égetés szélcsendes időben, nagykorú személy felügyelete mellett történhet, 17 óráig a hét
minden napján vasárnapot kivéve.

,"" .

19. §.

A hatóságilag elrendelt tűzgyújtási tilalom alól e rendelet nem ad felmentést.

20. §.
Hulladékgazdálkodási bírság

(1) Aki a tevékenységévei vagy mulasztásával

a.) a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabályok vagy a reá vonatkozó hatósági
határozat előírásait megsérti, illetve az azokban foglalt kötelezettségének nem vagy nem
megfelelően tesz eleget;

b.) a hatósági engedélyhez, hozzájáruláshoz, bejelentéshez kötött hulladékgazdálkodási
tevékenységet engedély, hozzájárulás vagy bejelentés nélkül, vagy attól eltérően végez;

c.) a hulladékgazdálkodásra vonatkozó előírások megsértésével a környezetet veszélyezteti,
károsítja,

hulladékgazdálkodási bírságot köteles fizetni.

(2) A hulladékgazdálkodási bírságot a környezetvédelmi hatóság és a település jegyzője szabja ki.
A bírság mértékéről és kiszabás ának részleteiről a 27112001. (Xll.21.) Kormányrendelet
rendelkezik.

(3) A hulladékgazdálkodási bírság nem mentesít a büntetőjogi, a szabálysértési, továbbá a
kártérítési felelősség, valamint a tevékenység korlátozására felfüggesztésére, ti ltás ára, illetőleg



a megfelelő védekezés kialakítására, a természetes vagy korábbi környezet helyreállítására
vonatkozó kötelezettség teljesítése alól.

(4) A hulladékgazdálkodási bírság kiszabására külön jogszabály alapján a környezetvédelmi
hatóság és a település jegyzője jogosult.

(5) Ajogerősen kivetett hulladékgazdálkodási bírság adók módjára behajtható köztartozás.

21. §.
Az önkormányzati Környezetvédelmi Alap

Bakonyjákó község képviselőtestülete Környezetvédelmi Alapot hoz létre az önkormányzat
környezetvédelmi feladatainak ellátása érdekében.

22. §.
(1) A Környezetvédelmi Alap forrásai:

a.) ajogerősen kiszabott és befizetett környezetvédelmi bírság önkormányzatot megillető
része,

b.) környezetterhelési díjak és igénybevételi járulékok külön törvényben meghatározott része,
c.) az önkormányzat bevételeinek környezetvédelmi célra elkülönített része,
d.) egyéb az alapot megillető bevételek.

(2) Az Alapba befolyt összeget, amely nem került a tárgyévben felhasználásra pénzmaradványként,
és az Alap következő évi forrásaként kell kezelni.

23. §,
A Környezetvédelmi Alap felhasználása.

(1) Az Alapot kizárólag környezetvédelmi célokra lehet fordítani, melyek a következők:
a.) levegőtisztaság védelmi
b.) hulladékgazdálkodás és kezelés,
c.) zaj- és rezgésvédelem,
d.) védett természeti értékek megóvása,
e.) zöldterületek védelmének fejlesztése, allergén növények elleni védekezés,
f.) vizek és talajvédelme,
g.) egyéb környezetvédelmi tevékenység (oktatás, szakmai programokon részvétel,

információs rendszer működtetése stb ..)

(2) Az Alapból megvalósítandó feladatok meghatározása, módosítása és a végrehajtásról szóló
beszámolás a költségvetés tervezéséről, jóváhagyásáról, és gazdálkodásáról szóló jogszabályok

szerint történik.

24. §.
Záró rendelkezések

(1) Bakonyjákó községben a külföldi állampolgárok tulajdonában lévő ingatlanok esetében a
közszolgáltatás igénybevétele kötelező, de részükre a fizetési kötelezettség 3 hónap figyelembe
vételévei kerül megállapításra. Ebben az esetben a 6. §. /7/ bekezdésének 3. mondata nem
alkalmazható.

(2) Aki e rendeletben szabályokat meg szegi szabálysértést követ el, és 30.000.-Ft-ig terjedő
pénzbírsággal sújtható.

(3) A szabálysértési eljárás lefolytatása a jegyző hatáskörébe tartozik.



(4) A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
Ezzel egyidejűleg A környezet védelméről és a hulladékgazdálkodásról szóló 1312009. (XII.10.)
rendelet hatályát veszti. .

Bakonyjákó, 2010. december 9.

'~f, fr' r.- , .,.. ,~~"yt".tS J"Íh' ,.-----·l······,r--·
\ \\..;~v'~ \ t-~ ~~ +-=-{;'.:.. 'k. I {/

Takácsné Tompos Rita !::.'tl '-~' BárányPéter
polgármester ""'" ~. körjegyző

.""

Kihirdetve: Bakonyjákó, 2010. december 13.

,--....,y------_.- ..
\ ~\\,: '.

B" lp'arany eter
körjegyző



1. számú melléklet

ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

E rendelet alkalmazásában:

1./ Belterület: minden olyan épülettel beépített és be nem épített föld, amely a településen az
ingatlan-nyilvántartás szerint belterületnek minősül.

2./ Ingatlan tulajdonosa: a tulajdonos, a birtokos, a kezelő, a haszonbérlő, a bérlő, a haszonélvező.

3./ Közterület: az ingatlan-nyilvántartásban közterületként nyilvántartott belterületi földrészlet (pl..
közút, járda, utca, út, tér, köz, közpark) továbbá az építmények közhasználatra átadott része (pl..
épületárkád alatti járda, alul- és felüljáró).

4./ Tisztántartás: az egyes ingatlanok és közterületek tisztítása, hó- és síkosság mentesítése,
illetőleg pormentesítése.

5.1 Települési szilárd hulladék: az ingatlanon keletkező háztartási és egyéb szilárd
halmazállapotú visszamaradt anyag, a veszélyes hulladék kivételével.

6.1 Háztartási hulladék (szemét): a lakosokban, valamint a lakás és pihenés céljára használt egyéb
helyiségekben, valamint a lakók közös használatára szolgáló helyiségekben és területen keletkezett
szilárd hulladék (pl. salak, rongy, söpredék, hamu, korom, edény, eszköz, ablaküveg, papír,
konyhai hulladék, kisebb mennyiségű falvakolat, kerti és gazdasági hulladék, falomb, nyesedék,
feltéve ha annak kétheti mennyisége nem több 1 db szabvány tároló edényben tároIt szemét
mennyiségénél. . . . .. . . .. .

Nem minősül háztartási szemétnek az emberi .•ürülék, az állati "hulla és trágya, jég, sár, ""*'li'
fertöző vagy robbanásveszélyes anyag, tűzveszélyes hulladék és göngyöleg, valamint más egyéb

veszélyes hulladék.

7./ Egyéb szilárd hulladék: a lakásban és az emberi tartózkodásra szolgáló más helyiségekben
felhalmozódott szilárd hulladék (pl. nagyobb méretű berendezési tárgy, 10m, bútor, ágybetét,
háztartási berendezés és készülék), valamint az azokhoz tartozó területeken, illetőleg a
közterületen keletkezett szilárd hulladék.

8./ Települési folyékony hulladék: az ingatlanon keletkező és az ott gyűjtött, tárolt szennyvíz és
szennyvíziszap - a közcsatoma-hálózatba vezetet, valamint a termelési, szolgáltatási
tevékenységből származó technológiai eredetű szennyvíz és szennyvíziszap kivételétel-.

9./ Építési törmelék: falvakolat, tégla, kőtörmelék, ha annak mennyisége a 6.) pontban
meghatározottat meghaladja.

10.) Avar és kerti hulladék: falomb és minden kertben termő növényi maradvány.



2.sz. melléklet

SZEMÉTSZÁLLÍTÁS DÍJA ÉS A KÖZSZOLGÁLTATÓ MEGNEVEZÉSE

A hulladékszálIítást végző közszolgáltató megnevezése:

Avar Ajka Városgazdálkodási Kft.
8400 Ajka

A lakossági szemétszállítás díja:
A 20 ll. évi próbaüzem alatt 110 literes kuka ürítésévei 446.-Ftlalkalom
A próbaüzem vége után:

50-601-es edényzet 70-801-es edényzet 110-120 l-es edényzet

25.836 Ft/év 29.622 Ft/év 37.194 Ft/év

A díj tartalmazza a szemétgyűjtés, szemétszállítás és hulladékkezelés költségét.

A szolgáltatás kezdő hatálya: 2011. január 1.



Temető

3. sz. melléklet
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