Zalaháshágy Község Önkormányzati Képviselő-testületének
14/2007. (XII. 18.) önkormányzati rendelete1
a lakossági szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatás díjairól2
(egységes szerkezetben a módosításokkal)

Zalaháshágy Község Önkormányzati Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi
CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. /módosította a 8/2013. (V. 31.) ör./
1. §
A rendelet hatálya
(1) A hulladékgazdálkodási3 közszolgáltatás és a közszolgáltatással kapcsolatos díjfizetési
kötelezettség Zalaháshágy község közigazgatási területére terjed ki.
(2) A hulladékgazdálkodási4 közszolgáltatás kiterjed Zalaháshágy község közigazgatási
területén lévő valamennyi ingatlantulajdonosánál, tulajdonosi közösségénél, birtokosánál
vagy használójánál keletkező települési szilárd hulladékra, (továbbiakban együtt:
ingatlantulajdonos). Az ingatlantulajdonos az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladék
gyűjtéséről és annak begyűjtésére feljogosított és engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek
történő átadásáról köteles gondoskodni.
(3) Az ingatlantulajdonos jogosult és köteles igénybe venni a hulladékgazdálkodási5
közszolgáltatást, amelyért a jelen rendelet szerinti díjat köteles fizetni.
(4) Zalaháshágy közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási6 közszolgáltatás teljesítésére
kizárólagosan jogosult hulladékkezelő a ZALA-DEPO Kft. (8900 Zalaegerszeg, Gasparich u.
26.) – amely a kötelező közszolgáltatónak minősül – (továbbiakban: Közszolgáltató). A
Közszolgáltató Zalaháshágy közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkal
kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás teljesítésére jogosult, illetőleg kötelezett. A
Közszolgáltató végzi Zalaháshágy települési szilárd hulladékainak gyűjtését és szállítását és
gondoskodik a szilárd, nem veszélyes hulladék elhelyezéséről és ártalmatlanításáról.
2. §7
A lakossági szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás díja
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3. §
Díjkedvezmények
(1) Kedvezményre jogosultak azok a háztartások, ahol maximum 1 fő vagy 2 fő nyugdíjas
lakik.
(2) A kedvezményre jogosultak nevét és lakcímét a Közszolgáltató részére az önkormányzat
juttatja el minden év április 30-ig és október 31-ig.
4. §
A hulladékgyűjtő zsák díja
(1)8
(2) Hulladékgyűjtő zsák igénybevételére jogosult az az ingatlantulajdonos, akinek ingatlanán
a települési szilárd hulladékának mennyisége ideiglenesen meghaladja az általa szokásosan
használt gyűjtőedényzet méretét.
5. §
A lakossági szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási díj fizetési kötelezettség teljesítése
(1) Zalaháshágy község közigazgatási területén a lakossági szilárd hulladékgazdálkodási9
közszolgáltatás díját az annak igénybevételére köteles ingatlantulajdonos fizeti meg
közvetlenül a szolgáltatónak az általa kiállított számla alapján.
(2) A Közszolgáltató a számlát az ingatlantulajdonosok részére félévente utólag állítja ki.
(3)
A közszolgáltatás díját a számlán feltüntetett fizetési határidőn belül kell kiegyenlíteni.
A közszolgáltatási díj késedelmes megfizetése esetén a Közszolgáltató késedelmi kamatot
érvényesíthet.
(4) 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.
(5) A hulladékgazdálkodási10 közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost terhelő
díjhátralék adók módjára behajtható köztartozás.
(6) Az ingatlantulajdonosnak nem kell közszolgáltatási díjat fizetnie azokra a hónapokra,
amelyek során a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettsége szünetelt.
(7) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljesítése csak törvényben, kormányrendeletben
meghatározott estekben szüneteltethető, illetőleg korlátozható.
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(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.
6. §
Záró rendelkezések
(1) Jelen rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba.
(2) A 13/2010. (XII. 03.) számú rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba.
(3) A 3/2011. (XII. 16.) számú rendelet 2011. február 17-én lép hatályba.
(4) A 14/2011. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba.
(5) A 2/2012. (I. 31.) önkormányzati rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
Rendelkezéseit 2012. január 01. napjától kell alkalmazni.
(6) A 8/2012. (V. 2.) önkormányzati rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
(7) A 18/2012. (XII. 28.) önkormányzati rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba és a hatályba
lépését követő napon hatályát veszti.
(8) A 3/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és az
azt követő napon hatályát veszti, a 2. § rendelkezéseit azonban visszamenőleges – 2012.
december 31-i - hatállyal alkalmazni kell. Ezen rendelet 3. §-a a kihirdetést követő 2. napon
lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti, rendelkezéseit azonban 2013.
január 1. napjától alkalmazni kell.
(9) A 8/2013. (V. 31.) önkormányzati rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és a
hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
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