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Vajszló Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 
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A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelés helyi 
közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról 

szóló többször módosított 12/2007.(XI.22.) rendelet módosításáról és egységes 
szerkezetbe foglalásáról 

Vajszló Nagyközség Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi 
XLIII. tv. ( a továbbiakban: Hgt.) 21. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján és a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának 
részletes szakmai szabályairól szóló 242/2000. (XII. 23.) Korm. számú rendelet 
(a továbbiakban: R) rendelkezéseire figyelemmel az alábbi rendeletet alkotja: 

I .rész 

I. Fejezet 

A rendelet célja, hatálya, fogalmi meghatározások 
1. §. 

(1) Vajszló Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 12/2007. (XI. 
22.) rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelés 
helyi közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról szóló 
(továbbiakban: Ör.) 1. §. (9) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
Gyűjtőedény: települési szilárd hulladék gyűjtésére kifejlesztett, a 
közszolgáltató járművéhez rendszeresített, a rendelet 1. sz. mellékletében 
feltüntetett űrtartalmú szabványos gyűjtőtartályok. 

(2) Az Ör. rendelet 1. §. (11) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
Alapszolgáltatás: Kétféle gyűjtőedény jelen rendeletben meghatározott 
gyakorisággal történő ürítése, melyet valamennyi magánszemély köteles 
igénybe venni. 

II. Fejezet· 

A közszolgáltatás 
2. §. 

(1) Az Ör. rendelet 2. §.-a az alábbi bekezdéssel egészül ki: 
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(4) 80 literes edényt igényelhet az, aki 
- egyedülálló 
- egyedülálló nyugdíjas 
- nyugdíjas házaspár, 
- ahol egy lakóegységben maximum ketten élnek. 

III. fejezet

A KÖZSZOLGÁLTATÁS RÉSZTVEVŐINEK JOGI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 
3. §. 

(1) Az Ör. rendelet 3. §. (1) bekezdése az alábbiakkal egészül ki: 
Vajszló Nagyközség közigazgatási területén a 2.§ (1) bekezdésének 
megfelelő hulladékkezelési közszolgáltatást a DÉL-KOM Kft. 7632 Pécs, 
Siklósi u. 52. (továbbiakban: közszolgáltató) végzi az önkormányzattal 
történő megállapodás alapján. 

(2) Az Ör. rendelet az alábbi bekezdéssel egészül ki: 
Gyűjtőedények lehetnek: 110 literesek, 80 literesek. 

IV. fejezet
A KÖZSZOLGÁLTATÁS DÍJA, DÍJFIZETÉS 

4. §. 

(1) Az Őr. rendelet 5. §. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
A települési szilárd hulladék rendszeres elszállításáért ezen rendelet 1.§ 
(2) bekezdésének hatálya alá tartozók után a rendelet 1. számú 
mellékletében meghatározott összegű rendszeres közszolgáltatási díjat a 
lakosság fizeti. 
A hulladékkezelési közszolgáltatás díját az önkormányzat a 
242/2000.(XII.23.)Korm. rendelet (továbbiakban: R) alapján határozza 
meg , mely ürítési díjból áll. 
Az ürítési díj a gyűjtőedények térfogata és a jelen rendeletben 
meghatározott ürítési gyakoriság alapján számított díjrész, amely a 
hulladékkezelés és ártalmatlanítás valamennyi indokolt költségeinek és 
ráfordításainak megtérülését biztosítja. 
Az ürítési díj összegének megállapításánál a közszolgáltató mindaddig 
jogosult 1 db 110 (120) liter térfogatú, 1 db 80 literes térfogatú 
gyűjtőedényzet rendszeres használatát vélelmezni, ameddig az 
ingatlantulajdonos e § (8) bekezdése szerint eltérő térfogatú 
gyűjtőedényzet elszállítására vonatkozó igényét nem jelenti be. 
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(1) Az Ör. rendelet 6. §. (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
Nem kell a gazdálkodó szervezetnek közszolgáltatási díjat fizetni: 
- ha a 2.§ (3) bekezdés alapján mentesül a közszolgáltatás igénybe vételi 

kötelezettségtől; 
- vagy a gazdálkodó tevékenységét - a 2.§ (6) b) pont - ténylegesen nem 

folytatja. 
- nem kell ürítési díjat fizetni, ha a DÉL-KOM KFT. által rendszeresített

műanyag zsákban /3.§ (6)/ helyezik ki a hulladékot. 

5. §. 
Az Ör. rendelet 1. sz. melléklete helyébe az rendelkezés lép: 

1. SZÁMÚ MELLÉKLET
1.) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek esetében a települési szilárd 

hulladék elszállítására január - december között heti egy alkalommal 
pénteki napon kerül sor. 

2.) Ürítési díjak: 
- 609 db szabványedény 110 1 X 52 ürítés X 156.-Ft+Áfa /ürítés, azaz 
2.028 Ft+Áfa/negyedév. Bruttó 2.535,-Ft/n.év. 
- 21 db 80 literes edény használata esetén: 113,-Ft+Áfa/ürítés 
(tartalmazza a kompenzációt) azaz 1.469,-Ft+Áfa/negyedév. Bruttó 
1.836 ,-Ft/n.év 

3.) Vajszló Víz Kft.-nél beszerezhető, a DÉL-KOM. - mint szolgáltató -
nevével ellátott műanyag zsák ára 2011. január l-től 265,.- Ft/db + ÁFA 
A műanyag zsák ára a szállítás és az ártalmatlanítás díját is magában 
foglalja. 

4.) Gazdálkodó szervezetekre vonatkozó egyszeri ürítés legmagasabb 
közszolgáltatási díja (bruttó) 2011. január 1-től: 

110 literes edény 368.- Ft/db + ÁFA 
- 240 literes edény 802.- Ft/db + ÁFA 

3 , 
- 1,1 m -es konténer 3.680.-Ft/db + AFA. 

Közületi zsák ára: 400.-Ft+Áfa 

Záradék 
6. §. 

(1) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló Európai Parlament és 
Tanács 2006/123/EK irányelvével összeegyeztethető szabályozást 
tartalmaz. 

3 



E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről a 
jegyző gondoskodik. 
Vajszló, 2010. március 26. 

Kihirdetve: 
2010. november 19. 
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Dr. Ornódi Uv!;;) 
jegyző 



Vajszló Na�köio:ség Polgármesterétől 
7838 Vajszló, Széchenyi u. 13. 
Tel/fax; 73/485-141 
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Dél-Kom Kft. 
7632 Pécs, Siklósi u. 52. 
Vadas László Úr résmrc

V AJS7,.LÓ NAGYKÖZSÉGBEN 80 L-ES SZEMETESEOÉNY HASZNÁLATÁRA 
JOGOSULTAK A SZILÁRD HULLADÉKKEZELÉSI RENDELETÜNK ALAPJÁN 

1 . Bakó Jenőné 
2. Barics Rudolfhé
3. BischoffLászló
4. Bízó Jánosné
5. Boros Józsefné
6. Durovics Ferenc
7. Farkas Istvánné
8. Farkas Jenő
9. Fintí"-s Edit
10. Fintics Károly
11. Gyúró László
12. Hámori Kálmánné

I 3. Kcresnyei Pál 
14. Kovács László
l S. Nngy József 
I 6. Pásztor Ferencné

17. Péter fai József
l 8. J>u:nak Dezsőné 
19. Szép Józsefné
20. Tóth Szilárdné
21. Váczi Lászlóné

Vajszló, 2010. november 19.

Vajszló, Kossuth u. 78. 
Vajs7Jó, Ko$Suth u. 100.
Vajszló, Jókai u. 38. 
Vajszló, Batthyány u. 37. 
Vaiszló, Ballhyány u. 41.
Vajszló, Dráva u. 18. 
Vajszló, Kossuth u. 52.
Vajszló, Jókai u. 36. 
Vajszló, Orgonau. 4. 
Vajszló, Jókai u. 25.
Vajs;,,ló, Batthyány u. 43.
Vajszló, Zrínyi u. 7. 
Vajszló, Haraszti u. 10. 
Vajszló, Dráva u. 7. 
Vajszló, Orgona u. 4.
Vajszló, Dráva u. 16. 
Vajszló, Batthyány u. 46. 
Vajszló, Petőfi u. 39. 
Vajszló, S7.ent l u. 18. 
Vajs7.ló, Dózsa Gy. u. 14. 
Vajs:r.ló, Kolozsvári u. 15. 

'Tisztelettel: 


