
Sajtoskál község Önkormányzat Képviselı-testületének  
 

9 / 2004./ X II. 28. / számú rendelete 
 

A települési szilárd hulladékra vonatkozó kötelezı közszolgáltatásról 
 

/EGYSÉGES SZERKEZET/ 
 
 

Sajtoskál község Önkormányzatának Képviselı-testülete az egyes helyi közszolgáltatások 
kötelezı igénybevételérıl szóló 1995. évi XLII. tv. 2. § - a és a helyi önkormányzatokról 
szóló többször módosított 1990.évi LXV. tv. 16.§. 1. bekezdésének felhatalmazása alapján  
a köz - és településtisztasággal kapcsolatos önkormányzati feladatok ellátása érdekében a 
települési szilárd hulladékra vonatkozó kötelezı közszolgáltatásokra vonatkozóan az alábbi 
rendeletet alkotja: 
 

1.§. 
 
 

Általános rendelkezések 
 
 

1./  A rendelet szabályozza a települési kommunális szilárd hulladék összegyőjtésének, 
       elszállításának, elhelyezésének ,  a szolgáltatás igénybevételének rendjét. 
2./ A képviselıtestület az 1. bekezdésben meghatározott önkormányzati feladatról  
       kötelezı közszolgáltatás útján gondoskodik. 
 
 

2.§. 
 

A rendelet hatálya 
 

 
1./   A rendelet területi hatálya Sajtoskál  község közigazgatási területére terjed ki. 
2./ A rendelet személyi hatálya az 1. bekezdésben foglalt területen lévı ingatlanok 
       tulajdonosára, használójára, kezelıjére, / továbbiakban : tulajdonos / terjed ki, 
       függetlenül attól, hogy természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel 
       nem rendelkezı társaságról van szó. 
3./ A rendelet tárgyi hatálya  a 213 / 2001. (XI.14.) Kormányrendelet  3 §. (a) pontjában 

meghatározott hulladékokra terjed ki.1 
4./ Nem terjed ki a rendelet hatálya a termelési hulladékra, illetve a veszélyes, és folyékony 
      hulladékokra. 
5./  Akiknek tevékenysége során a 4 . bekezdésben foglalt hulladék keletkezik, a vonatkozó 
      jogszabályok szerint kötelesek gondoskodni a hulladék összegyőjtésérıl, tárolásáról, 
      elszállításáról, ártalommentes elhelyezésérıl. 
 
 

3.§. 
                                                           
1 Módosítva Sajtoskál Község Önkormányzat Képviselı-testületének 17/2005./XII. 28./ számú rendelete alapján. 
Hatályos 2006. január 1-jétıl. 



 
 

A kommunális szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatást a PARKOM Bt 
Bük, Jókai u. 24. / továbbiakban : szolgáltató / biztosítja. 
 

4.§.  
 
 

A közszolgáltatás díja: 
 
 

1./ Az Ör. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.2 
 

5.§. 
 
 

A közszolgáltatásra vonatkozó szabályok 
 
 

1./ A háztartási hulladék győjtésére , tárolására 50l, 110 l, 120 l - es győjtıtartályok használ- 
     hatók, melyet a kötelezı közszolgáltatás bevezetésekor az önkormányzat térítés nélkül 
     biztosított  a lakástulajdonosok részére. 
2./ Lakástulajdonos változás esetén a hulladékgyőjtı edényt az ingatlanon kell hagyni. 
 
 

6.§. 
 
 

1./ A hulladékgyőjtésre csak megfelelı mőszaki állapotú tartályok használhatók . 
2./ A hulladékgyőjtı tartályokba tilos mérgezı, robbanó, folyékony, veszélyes hulladékot, 
     vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyezteti a szállítást végzık testi épségét, 
     vagy a szállító jármőben rongálást idézhet elı, illetve elhelyezése során veszélyezteti 
     a környezetet. 
3./ A hulladékgyőjtı tartályok tisztántartásáról a lakástulajdonosok kötelesek gondoskodni. 
 
 

7.§. 
 
 

1./ A győjtıtartályokat az ingatlanon belül kell elhelyezni.  
2./ A győjtés napján a győjtıtartály közterületre kihelyezésérıl , s az ürítés után 16 óráig  az 
     ingatlanra történı visszahelyezésérıl a lakástulajdonos köteles  gondoskodni. 
3./A háztartási hulladék elszállítása céljából közterületre kihelyezett tartályt úgy kell 
     elhelyezni, hogy az a jármő és gyalogos forgalmat ne akadályozza, illetve baleset vagy  
     károkozás veszélyét ne idézze elı. 
 
 
 
                                                           
2 Módosítva Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 10/2012. (V. 29.) önkormányzati rendelete 
alapján. Hatályos 2012. május 29-tıl. 



 
 

8.§. 
 
Egyéb szilárd hulladék / bútor, nagyobb mérető fémtárgyak, vashulladék, stb / 
összegyőjtésérıl és elszállításáról lomtalanítási akció megszervezésével az önkormányzat 
évente legalább egy alkalommal gondoskodik. 
 

9.§. 
 

A szolgáltatóra vonatkozó rendelkezések 
 

 
1./ A szervezett és rendszeres hulladékszállítással érintett területen az ingatlanokon keletkezı 
     háztartási hulladék elszállításáról heti egy alkalommal köteles gondoskodni. 
2./ A szerzıdésben meghatározott vagy rendszeresen elszállított mennyiségtıl eltérı mértékő  
     hulladék elszállítását külön megrendelésre végzi el a szolgáltató. 
3./ A szolgáltató megtagadhatja a hulladék elszállítását, ha: 
    - az nem rendszeresített szabványos győjtıtartályban kerül elhelyezésre 
    - ha megállapítja, hogy a győjtıedény olyan anyagot tartalmaz, amely nem háztartási 
      hulladék 
4./ Adatkezelés: 

• A körjegyzı a közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátása céljából a 
közszolgáltatás idıtartamára az ingatlantulajdonos bejelentése alapján nyilvántartást 
vezet. 

• A nyilvántartás tartalmazza: a közszolgáltatást igénybe vevı nevét, lakcímét, 
születésének helyét, idejét, anyja leánykori nevét. 

• A nyilvántartásból a közszolgáltató részére eseti megkeresése alapján szolgáltatható 
adat. 

• Az adatkezelésre és az adatok védelmére egyebekben a személyes adatok védelmérıl 
és a közérdekő adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Törvény rendelkezései 
az irányadók.3 

 
 

10. §  
 

Szabálysértési rendelkezések4 
 
 
 

11.§. 
 

Záró rendelkezések 
 
1./ Jelen rendelet 2005. január 1. napján lép hatályba. 

                                                           
3 Kiegészítve Sajtoskál Község Önkormányzat Képviselı-testületének 17/2005./XII. 28./ számú rendelete 
alapján. Hatályos 2006. január 1-jétıl. 
4 Hatályon kívül helyezve Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 9/2012. (V. 29.) 
önkormányzati rendelete alapján. Hatályos 2012. május 29-tıl. 



2./ Jelen rendelet hatálybalépésével Sajtoskál Önkormányzat 12 / 1999. / XII.21./ sz., és az azt  
     módosító 19 / 2003. / XII.11./ számú rendelete hatályát veszti. 
 
Sajtoskál, 2004. december 28. 
 
....................................................   .................................................. 
Pados László polgármester    Udvardy Zita h. körjegyzı 
 
 
A rendelet kihirdetve:2004. december 28 – án. 
       ................................................. 
       Udvardy Zita  h.körjegyzı 
 
 



 
M E G Á L L A P O D Á S 

 
 
 
Amely  Sajtoskál községi Önkormányzat Képviselıtestülete / képviseletében: Pados László 
polgármester / valamint a Büki Parkfenntartó és Kommunális Szolgáltató Betéti Társaság  
/ képviseletében: Németh Jenı   ügyvezetı igazgató / között a mai napon az alábbi feltételekkel jött 
létre:  
 
1./ Sajtoskál község Önkormányzat Képviselıtestülete a többször módosított „Az árak 
megállapításáról „ szóló 1990. évi LXXXVII. Törvény  11.§ (1) és (2) bekezdésében foglaltak alapján 
– a 9 / 2004. XII.28. / számú rendeletében meghatározta a 2005. évre szóló települési szilárd 
hulladékra vonatkozó kötelezı közszolgáltatás díjtételeit. 
 
2./ A megállapodó felek - közös megegyezéssel - megegyeznek abban, hogy a megállapított ártól 
lefele számítva eltérjenek, s a díjkedvezményre vonatkozó kimutatást a jelen megállapodás melléklete 
szerint elfogadják. 
 
3./ A díjkedvezmény csak a lakás céljára szolgáló építmény tulajdonosára terjed ki, aki az építménye 
után kommunális vagy építményadót fizet. 
 
4./ Az önkormányzat rendeletében szabályozott egyéb megállapítások továbbra is érvényben 
maradnak.  
 
5./ A megállapodó felek kötelessége, hogy az érdekelteket a változásról tájékoztassa. 
 
6./ Ez a megállapodás  2005. december 31 – ig érvényes. 
 
7./ Sajtoskál község Önkormányzat Képviselıtestülete és a Büki Parkfenntartó és Kommunális 
Szolgáltató Betéti Társaság ezt a megállapodást magára nézve kötelezınek ismeri el és azt, mint 
akaratukkal mindenben megegyezıt aláírásukkal megerısítik. 
 
 
Sajtoskál, 2005. január 20.     Bük, 2005. január  
 
 
………………………………..     ………………………………. 
Pados László polgármester     Németh Jenı  ügyvezetı igazgató 
 
 
 
Ellenjegyzés:  
 
 
………………………………. 
Udvardy Zita h. körjegyzı 
 
 
 
 
 



1. melléklet a 10/2012. (V. 29.) önkormányzati rendelethez5 
 

2012. évi közszolgáltatás szemétszállítási díjak 
 

edény típusonként alap- és többletszolgáltatás árai 
 

Alapszolgáltatást igénybe vevık díjai  
 

2012. évi alapárak 
győjtés, 
szállítás 

elhelyezés együtt 
Edény 
típus 
(liter) 

Ft Ft Ft 
50 107 17 124 
80 172 27 198 
110 236 37 273 
120 257 40 297 
240 515 80 595 
770 1651 258 1909 
1100 2358 368 2726 
Zsák 255 75 330 

Matrica Edénytípus + 15 Ft/db  
 

Többletszolgáltatást igénybe vevık díjai (nem lakosság) 
 

2012. évi alapárak 
győjtés, 
szállítás 

elhelyezés együtt 
Edény 
típus 
(liter) 

Ft Ft Ft 
50 149 19 169 
80 239 31 270 
110 329 42 371 
120 358 46 405 
240 717 92 809 
770 2300 296 2596 
1100 3285 423 3708 
5000 11726 1924 13650 
Zsák 0 0 0 

 
1100 Bérleti díj (Ft/hó) 2867 Ft 
5000 Bérleti díj (Ft/hó) 4796 Ft 

 
Az egységárak egy edény egyszeri ürítési díját ÁFA nélkül tartalmazzák. 
Az árak a Kıszegi Városüzemeltetı Nonprofit Kft. Hulladéklerakóján történı elhelyezéssel 
kerültek kialakításra. 
 
 

                                                           
5 Módosítva Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 10/2012. (V. 29.) önkormányzati rendelete 
alapján. Hatályos 2012. május 29-tıl. 


