Borsodnádasd Város Önkormányzatának
4/2009.(II.27.) számú rendelete
a települési szilárd hulladékkezelésre irányuló közszolgáltatási díjról
Borsodnádasd Városi Önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. Törvény 16. § (1) bekezdése a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII.
törvény (a továbbiakban: Hgt.) 23.§ f) pontjában kapott felhatalmazás alapján a települési
szilárd hulladékkezelésre irányuló közszolgáltatás díjáról az alábbi rendeletet alkotja:
Általános rendelkezések
(1) A települési szilárd hulladék kezelése magában foglalja a települési szilárd hulladék
begyűjtését, szállítását, ártalmatlanítását, vagy hasznosítását.
(2) A települési szilárd hulladékkezelési díj (továbbiakban: közszolgáltatási díj) a települési
szilárd hulladék kezeléséért fizetendő díj.
1. §
A rendelet hatálya
A rendelet hatálya kiterjed a Borsodnádasd Város közigazgatási területén lévő ingatlanok
tulajdonosaira, birtokosaira, vagy használóira (a továbbiakban: ingatlantulajdonosokra).
2. §
Díjfizetési kötelezettség
(1) A települési hulladék kezeléséért közszolgáltatásba bevont ingatlantulajdonosoknak
közszolgáltatási díjat kell fizetnie, kivéve, ha az önkormányzat mentességet állapított meg.
(2) A közszolgáltatási díjat az önkormányzat legalább egyéves díjfizetési időszakra állapítja
meg.
(3) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a települési hulladékkal
kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a közszolgáltató számára a
közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre
állását igazolja.
(4) Nem tagadható meg a díjfizetés arra hivatkozással sem, hogy az ingatlan tényleges
használata mellett háztartási hulladék nem keletkezik, illetve a keletkező hulladék a
környezetszennyezés elkerülésével megsemmisítésre kerül.
3. §
A közszolgáltatási díj
(1) A közszolgáltatás időarányos díját az ingatlantulajdonos – a teljesített közszolgáltatás
alapján, számla ellenében – köteles havonta utólag megfizetni. A közszolgáltatási díj
legmagasabb mértékét e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.
(2) A közszolgáltatás díja a közszolgáltatót illeti meg. A közszolgáltatási díj beszedése az
önkormányzat feladata. Az önkormányzat és a Nádasd Kft. között létrejött megállapodás
alapján a közszolgáltatási díj beszedését a Nádasd Kft. végzi.
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(3) A hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost terhelő
díjhátralék és az azzal összefüggésben megállapított késedelmi kamat, valamint a behajtás
egyéb költségei adók módjára behajtható köztartozásnak minősülnek.
(4) Az időlegesen használt ingatlanok, üdülőingatlanok (továbbiakban együtt: időlegesen
használt ingatlanok) esetében a használati szezon: hat hónap. Ezen ingatlanok esetében a
használati szezon minden év áprilisától szeptemberig tart.
(5) Lakatlan ingatlan tulajdonosa az állapot tényét rögzítő bejelentést követő hó első napjától
mentesül a díjfizetési kötelezettség alól.
4. §
Bejelentési kötelezettség
(1) Amennyiben az ingatlan tulajdonosi, birtokosi, vagy használati viszonyában változás
következik be, úgy az új ingatlantulajdonos a korábbi ingatlantulajdonossal
egyetemlegesen köteles a változás tényét 15 napon belül írásban bejelenteni a Nádasd Kftn keresztül az önkormányzatnak.
(2) A 4.§ (1) bekezdésben meghatározott bejelentésnek a megtételéig a közszolgáltatási díjat
az önkormányzat a korábbi ingatlantulajdonossal szemben érvényesíti, a változás
tényleges időpontja és a bejelentés közötti időtartamra vonatkozó díj megfizetéséért a
korábbi és az új ingatlantulajdonos egyetemlegesen felelős.
(3) Szerződésmódosítás, vagy pótlólagos adatszolgáltatás esetén annak időpontját követő hó
első napjától köteles az önkormányzat a számlát módosítani.
5. §
Záró rendelkezések
(1) Ez a rendelet 2009. március 1-jén lép hatályba.
(2) A rendelet melléklete:
1. számú melléklet: A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás díja
(3) Ezzel egyidejűleg a települési szilárd hulladék kezeléséről és a köztisztasági
szolgáltatások módosításáról szóló 24/2004.(XII.16.) számú rendelet hatályát veszti.
Borsodnádasd, 2009. február 26.

Papp Anna
polgármester

Burkovics Róbert
jegyző

Záradék: A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.§ (2) bekezdése alapján a
rendelet kihirdetésre került.
Borsodnádasd, 2009. február 27.
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1. számú melléklet
A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás díja
2009. március 1-től
Közszolgáltatási díj:
A közszolgáltatásért az ingatlantulajdonos által fizetendő díjat az egységnyi hulladékkezelési
díj és a gyűjtőedény térfogata adja, ürítési alkalmanként.
A hulladékkezelési közszolgáltatási egységnyi díjtétel:
120 literes kukaedény esetén:
270 Ft/ürítés + Áfa
melyből a lakosság 28 Ft + Áfa kedvezményben részesül
1100 literes konténer esetén:

3.700 Ft/ürítés + Áfa

4000 literes konténer esetén:

13.480 Ft/ürítés + Áfa

A havi ürítési díj kiszámításának módja:
Egységnyi díjtétel × heti ürítési gyakoriság (1 alkalom) × 52 hét = éves összeg, elosztva a
hónapok számával (12-vel)
A közszolgáltató a 120 literes edények ürítéséről heti egy alkalommal, a konténerek ürítéséről
pedig szükség szerint gondoskodik.
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