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

a lakossági szemétszállítás díjakról 
*Egységes szerkezetben a 19/2012.(XI.30.) önkormányzati rendelettel* 

 
 
Csörög Község Önkormányzat Képviselı-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 következı rendeletet 
alkotja:  
 

1.§. 
A rendelet hatálya 

(1) A rendelet hatálya kiterjed Csörög község közigazgatási lakott belterületén lévı 
valamennyi családi ház,  üdülıingatlan, nyaraló, hétvégi ház, gazdasági épület és más 
egyéb minısítéső ingatlanra,  amelyben a lakók életvitelszerően 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 lévı, de csak ideiglenes (szezonális) 
jelleggel hasznosított hétvégi, üdülı, 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-ısszel) történik. 
 

 
4.§.(1) 

A szolgáltatás díjai 
(1) Az 1.§. (1) bekezdésében az életvitelszerően lakók évente 52 alkalommal történı 

szállításért 16.000 Ft/év  közszolgáltatási díjat kötelesek fizetni. 
(2) A 1.§. (2) bekezdés szerinti hétvégi ház tulajdonosok évente 26 alkalommal történı 

szállításért  8.000 Ft/év közszolgáltatási díjat köteles fizetni.  
(3) A szolgáltatás díja 2013. évre vonatkozik. A mindenkor fizetendı szolgáltatás díját a 

Képviselı-testület állapítja meg. 
 

(1) A képviselı-testület 19/2012.(XI.30.) önkormányzati rendeletével módosított szöveg. 
Hatálybalépés: 2013. január 1. 
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5.§.(1) 

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 félévenként történik, azaz az elsı félévi díjat 

március 15., a második félévi díjat szeptember 15. napjáig kell megfizetni. 
(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 igénybevevık 15 napon belül kötelesek bejelenteni minden olyan 
változást, amely a szolgáltatás igénybevételét befolyásolhatja, (tulajdonos váltás, 
használatbavételi engedély megszerzése, ingatlanátminısítése stb.). 

(3) Lehetısége 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. 
  

6/A. §.(1) 
Kedvezmények, mentességek 

(1) Kérelemre a  szolgáltatási díj 50 %-os kedvezményében részesül, az aki   az 
ingatlanban a népességnyilvántartás adati szerint egyedülállóként lakik és havi 
jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének  
250 %-át.   

(2) Kérelemre teljes egészében mentesül a díjfizetési kötelezettség alól az, aki ténylegesen 
nem lakja az ingatlant és nem keletkezik hulladéka. A kérelem mellé a  két szomszéd 
ingatlan tulajdonosának  igazolását is csatolni kell. 

 
7.§. 

Záró rendelkezések 
 
(1) Ez a rendelet 2011. július 1. napján lép hatályba.  
(2) Kihirdetésérıl a jegyzı az SZMSZ szabályai szerint gondoskodik.  

 
 
 
(1)A képviselı-testület 19/2012.(XI.30.) önkormányzati rendeletével módosított szöveg. 
Hatálybalépés:: 2013. január 1. 
 
 
 
 
(1)A rendelet egységes szerkezetbe szerkesztése 2012. november 30. napján történt 
Csörög Község jegyzıje által.            Dr.Feketéné dr.Gulyás Tünde s.k. jegyzı 


