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Csörög Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
9/2011.(V. 25.) számú rendelete 

a lakossági szemétszállítás díjakról 
 
 
 

 
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló  
módosított 1990. évi LXV. törvény 16.§. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint a 
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. év XLIII. törvény 23.§-a alapján a következő rendeletet 
alkotja:  
 

1.§. 
A rendelet hatálya 

 
(1) A rendelet hatálya kiterjed Csörög község közigazgatási lakott belterületén lévő 

valamennyi családi ház,  üdülőingatlan, nyaraló, hétvégi ház, gazdasági épület és más 
egyéb minősítésű ingatlanra,  amelyben a lakók életvitelszerűen laknak, függetlenül 
attól, hogy az ingatlanba  állandó lakcímük vagy tartózkodási helyük van bejelentve, 
vagy bejelentés nélkül laknak. (továbbiakban: lakók) 

(2) Továbbá a község közigazgatási belterületén lévő, de csak ideiglenes (szezonális) 
jelleggel hasznosított hétvégi, üdülő, nyaralóházak tulajdonosaira. (továbbiakban: 
hétvégi háztulajdonosok) 

 
2.§. 

A közszolgáltatás igénybevétele 
 

(3) A lakó és hétvégi háztulajdonos köteles a szolgáltató által nyújtott helyi 
közszolgáltatást igénybe venni és külön megállapodás alapján a végzett 
közszolgáltatás díját az önkormányzat részére az általa meghatározott módon 
megfizetni. 

 
     3.§. 

Szállítás módja 
 

(1) A hulladékszállítás heti 1 alkalommal - szolgáltatótól igényelt 120 l-es szemeteskuka, 
vagy szolgáltatótól beszerzett e célra rendszeresített szemeteszsák – kiürítésével 
történik.  

(2) A lomtalanítás évente két alkalommal (tavasszal-ősszel) történik. 
 

 
4.§. 

A szolgáltatás díjai 
 

(1) Az 1.§. (1) bekezdésében az életvitelszerűen lakók évente 52 alkalommal történő 
szállításért 8.000 Ft/év  közszolgáltatási díjat kötelesek fizetni. 
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(2) A 1.§. (2) bekezdés szerinti hétvégi ház tulajdonosok évente 26 alkalommal történő 
szállításért  4.000 Ft/év közszolgáltatási díjat köteles fizetni.  

(3) A szolgáltatás díja 2011. évre vonatkozik. A mindenkor fizetendő szolgáltatás díját a 
Képviselő-testület állapítja meg. 

 
5.§. 

A szolgáltatás díjának megfizetése 
 

(1) A szolgáltatás díját az önkormányzat részére csekken vagy átutalással  a vegyes 
elkülönített számlára kell befizetni.  

(2) A szolgáltatás díjának megfizetése negyedévenként történik, azaz a negyedévet 
követő hónap 15. napjáig kell megfizetni (október 15., január 15., április 15., július 
15.). 

(3) A közszolgáltatással kapcsolatosan felmerült díj hátralék adók módjára behajtható 
köztartozás. 

 
6.§. 

Általános rendelkezések 
 

(1) Abban az esetben, ha az ingatlannak több tulajdonosa van, a tulajdonosok tulajdoni 
arányaik szerint kötelesek szolgáltatási díjat fizetni, az arányok figyelembevételénél 
az ingatlan nyilvántartás adatai az irányadók. 

(2) Szolgáltatást igénybevevők 15 napon belül kötelesek bejelenteni minden olyan 
változást, amely a szolgáltatás igénybevételét befolyásolhatja, (tulajdonos váltás, 
használatbavételi engedély megszerzése, ingatlanátminősítése stb.). 

(3) Lehetősége van a lakónak a közszolgáltatás igénybevételének szüneteltetésére, abban 
az esetben ha az ingatlanban dokumentumai által igazoltan legalább 90 napig nem 
lakik, (külföldön tartózkodás, letelepedés, kórházi vagy intézményi ellátás, stb. ) és 
nem keletkezik hulladéka.  

(4) A tartós távollétet a lakó dokumentumokkal köteles igazolni. 
 
 

7.§. 
Záró rendelkezések 

 
(1) Ez a rendelet 2011. július 1. napján lép hatályba.  
(2) Kihirdetéséről a jegyző az SZMSZ szabályai szerint gondoskodik.  

 
 
 
Dr.Császár Károlyné                                                    dr.Feketéné dr.Gulyás Tünde  
polgármester                               jegyző 
 
Kihirdetési záradék: 
Csörög Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2011.(V. 25 .) számú rendelete 
a lakossági szemétszállítás díjakról a mai napon kihirdetésre került. 
 
 
Csörög, 2011. május 25.                                                         dr. Feketéné dr. Gulyás Tünde 
                                                                                                 jegyző 


