
Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2011.(IV.07. ) számú

RENDELETE
A települési  környezet védelméről, szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi 

közszolgáltatásról szóló 6/2009.(03.26.) sz. rendeletének módosítása

Bag község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 16. § (1) bekezdés, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a 
továbbiakban  Hgt.)  21.  §  (5)  bekezdésének  és  23.  §-ának,  24.  §  (1)  bekezdésében  kapott 
felhatalmazás alapján hozott rendeletet (R) az alábbiak szerint módosítja1

1. §

A R. 4.§ (26) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
 (26) Közszolgáltatási díj:  az önkormányzat rendeletében meghatározott, a rendelet hatálya alá 

tartozó  települési  szilárd  hulladékkal  összefüggő  hulladékkezelési  közszolgáltatás 
igénybevételéért  az  ingatlantulajdonos  által  a  (Közszolgáltatónak) Bag  Nagyközség 
Önkormányzat számlázása alapján fizetendő, a jelen rendeletben meghatározott díjfizetési 
időszakra vonatkozóan megállapított díj.

2. §

A  R. 5. § (1) d.) pontja az alábbiakkal egészül ki:

d.) a  közszolgáltatás  díjának  és  a  díjfizetés  rendjének  megállapítása közszolgáltatási  díj  
számlázása, beszedése

3. §

A R.46.§ (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

 (2) Az  ingatlantulajdonos  változása  esetén  a  közszolgáltatás  díját  a  (Közszolgáltatónak)  Bag 
Nagyközség Önkormányzathoz történt bejelentése hónapjának utolsó napjáig a korábbi, azt 
követően pedig az új tulajdonos köteles megfizetni.          

4. §

A R. 48. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 (3) A közszolgáltatás igénybevételének éves díját az ingatlantulajdonos rendelkezésére bocsátott 
gyűjtőedények  számának,  azok  egyszeri  ürítési  díjának  és  az  évi  ürítések  számának 
szorzataként  kell  megállapítani.  A közszolgáltatásért  fizetendő díjat  a  (Közszolgáltató)  Bag 
Nagyközség Önkormányzata számlázza ki.

5.§

A R. 49. § (3); és (5) bekezdése az alábbiak szerint  módosul és egészül ki:

 (3) A közszolgáltatási  díj  fizetésére kötelezettek a (4)  bekezdés kivételével  a hulladékszállítás 
díját (negyedévente) félévente kötelesek megfizetni.
Az  első  félévi  szolgáltatási  díj  befizetésének  határideje  április  30.,  második  félévi 
befizetésének határideje október 31.
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 (5) A  közszolgáltatási  díjat  tartalmazó  számla  adataival  és  összegével  kapcsolatban  az 
ingatlantulajdonos a (Közszolgáltatónál) Bag Nagyközség Önkormányzatnál írásban kifogást 
emelhet. A kifogásnak a számla kiegyenlítésére vonatkozó kötelezettség teljesítésére halasztó 
hatálya nincs. A kifogásra, annak kézhezvételétől számított 15 napon belül a (Közszolgáltató) 
Bag Nagyközség Önkormányzat  válaszolni köteles.

6 §

a r. 50. § (1),(2),(3),(4),(5),(6) bekezdése az alábbiak szerint módosul, a (7), (8), bekezdés hatályát 
veszti

(1) Az  ingatlantulajdonos  által  fizetendő  közszolgáltatási  díjról  a  (Közszolgáltató)  Bag 
Nagyközség  Önkormányzata   vagy  az  általa  a  -  képviselő-testület  egyetértésével  - 
díjbeszedésre  megbízott  számlát  bocsát  ki,  mely  alapján  az ingatlantulajdonos  a 
közszolgáltatási díjat a (Közszolgáltató) Bag Nagyközség Önkormányzat részére közvetlenül, 
(vagy  az  általa megbízott  díjbeszedő  útján)  -  a  teljesített  közszolgáltatás  alapján,  számla 
ellenében - utólag köteles megfizetni.

(2) Túlszámlázás esetén a többletösszeget és annak időarányos kamatait a (Közszolgáltató) Bag 
Nagyközség Önkormányzata visszafizeti vagy az ingatlantulajdonos írásbeli kérelmére azt a 
soron következő, esedékes díjfizetési kötelezettségbe beszámítja.

(3) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a települési szilárd hulladékkal 
kapcsolatos kötelezettségeit  nem teljesíti,  feltéve, hogy a Közszolgáltató a közszolgáltatást 
felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állását igazolja.

(4) A hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost terhelő díjhátralék 
adók módjára behajtható köztartozás.

(5) A díjhátralék  keletkezését  követő  30  napon  belül  a  (Közszolgáltatónak)  Bag  Nagyközség 
Önkormányzatának   az  ingatlantulajdonost  fel  kell  szólítani  díjfizetési  kötelezettsége 
teljesítésére, amely felszólításnak tartalmaznia kell az arra vonatkozó figyelmeztetést is, hogy 
a  tartozás  nem fizetés  esetén  adók  módjára  behajtható.  A felszólítás  eredménytelensége 
esetén  a  (Közszolgáltató) Bag  Nagyközség  Önkormányzatának  a  díjhátralék  keletkezését 
követő 90.  napot  követően -  a felszólítás megtörténtének igazolása mellett  -  a  díjhátralék 
megfizetése iránti igényéről a jegyző útján értesítenie kell a polgármestert. 

(6) Az  értesítés  kézhezvételét  követően  a  helyi  önkormányzati  adóhatóság  haladéktalanul 
intézkedik a díjhátralék adók módjára történő beszedése, a behajtás költségei, és az egyéb 
felmerült  költségek  behajtása  érdekében.  (A  beszedett  díjhátralékot  az  önkormányzati  
adóhatóság 8 napon belül köteles a közszolgáltatónak átutalni. )

(7)( Ha  a  köztartozás  behajthatatlan,  a  behajthatatlanság  tényének  megállapítását  követő  30  
napon  belül  a  díjhátralékot  a  Közszolgáltató  részére  az  önkormányzat  megtéríti.  Az  
adóhatóság a továbbiakban a rá irányadó adó-végrehajtási eljárási szabályok alapján folytatja  
a végrehajtást. 

(8) Ha  a  Közszolgáltató  nem  igényli  a  díjhátralék,  adók  módjára  történő  behajtást,  úgy  a  
díjhátralék  beszedése  iránt  jogosult,  a  Hgt.  39.  §  (3)  bekezdése  szerinti  jogszabály  
megjelenéséig maga vagy megbízottja útján eljárni.)

(7) Az ingatlantulajdonosnak nem kell közszolgáltatási díjat fizetnie azokra a hónapokra, amelyek 
során  a  közszolgáltatás  igénybevételére  vonatkozó  kötelezettsége  szünetelt  és  a 
szüneteltetésre vonatkozó kérelmét, e rendelet előírásai alapján időben bejelentette.

(8) Nem  tagadható  meg  a  közszolgáltatás  díjának  megfizetése,  ha  a  Közszolgáltatót  a 
közszolgáltatással  kapcsolatos  kötelezettsége  teljesítésében  az  időjárás  vagy  más 
elháríthatatlan  ok  akadályozta  és  a  Közszolgáltató  az  akadály  elhárítását  követően  a 
legközelebbi gyűjtési napig pótolta a mulasztását.

7.§
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A 49. §-s az alábbiak szerint módosul:
(1) Nem kell szemétszállítási díjat fizetnie a 70. életévét betöltött személynek, ha vele együtt lakó 
fiatalabb családtagja nincs.  A felmentés a 70.  életévében válik  esedékessé.  Az egyedülélő  70 
életévét betöltő személy csak a 60 literes gyűjtőedényt veheti igénybe.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

8.§

(1) Ez a rendelet 2011 . április 1-jén lép hatályba. 

(2) Kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

Bag, 2011. április 07.

Tóth Gábor Beke Andrea
polgármester  jegyző
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