
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 

18./2010. (XII. 17.) RENDELETE  
 

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló, 
többször módosított 14/2001. (XII.28. ) önkormányzati rendelet 

módosításáról. 
 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 
16. § (1) bekezdése, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (továbbiakban: 
Hgt.) 23.§-ában kapott felhatalmazás alapján a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi 
közszolgáltatásról szóló többször módosított 14/2001. (XII.28.) számú önkormányzati rendelet 
módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.  

1.§ 

A rendelet 1. § (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép. 

1.§ (5) Rétság Város közigazgatás területén a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi 
közszolgáltatást a Gödöllő, Dózsa György út 69. székhelyű Zöld Híd Régió Környezetvédelmi és 
Hulladékgazdálkodási Kft.  (továbbiakban: szolgáltató) végzi. 

2.§ 

A rendelet 2. § 11.a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép 

11.a) kijelölt ártalmatlanító hely: Nógrádmarcal: 095/8 hrsz., 0111/6. hrsz, illetve Kerepes-Ökörtelek-
völgy: 015/2, 0115/6, 0115/7 hrsz. 

 
3. §  

 
A rendelet 4. § (1) bekezdése a következő f. ponttal kiegészül, és a (2) bekezdése helyébe az alábbi 
rendelkezés lép  
 
4. §(1) f) a közszolgáltatási szemétdíjat megfizesse.  
       (2) Az ingatlanon keletkezett települési hulladék gyűjtéséhez, és tárolásához szükséges fedhető 

60-80 literes, vagy 110-120 literes, vagy 240 literes szemétgyűjtő tartály beszerzése, 
tisztántartása, az ingatlan tulajdonos kötelessége. 

 
4.§ 

 
A rendelet 6. § (2) – (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép. 
6.§(2) A közszolgáltatás kötelező igénybevételének (1) bekezdés szerinti  szünetelését írásban kell 

bejelenteni  a szolgáltatónak 
     (3) Ha a szünetelés (1) bekezdés szerinti feltételeiben változás következik be, azt a  tulajdonos   

haladéktalanul,  írásban köteles  bejelenteni a szolgáltatónak. 
 

5. §  
 

A rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép. 
7.§ (1) A szolgáltató a hulladék begyűjtéséről és elszállításáról heti egy alkalommal,  gondoskodik.  
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6.§ 

 
A rendelet 9. §, - 11. §-ai helyébe az alábbi rendelkezés lép. 
9.§(1) A helyi közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlan tulajdonosa az 1. § (5) bekezdés szerinti  

szolgáltatónak  közszolgáltatási szemétdíjat köteles fizetni. 
 
    (2) A közszolgáltatási szemétdíjat a szolgáltatás igénybevételére kötelezett  utólag, legalább három 

havonta, a szolgáltató által kibocsátott számla alapján fizeti meg.   
 
     (3) Az ingatlan tulajdonosának változása esetén a közszolgáltatás díját a tulajdonos változás 

bejelentés hónapjának utolsó napjáig a régi, azután pedig az új tulajdonos köteles fizetni. 
 
    (4) Nem kell közszolgáltatási díjat fizetni arra az időtartamra, mely  alatt a tulajdonos  

közszolgáltatási igénybevételre vonatkozó kötelezettsége a 6. § (1) bekezdése alapján szünetel.  
 
10.§ (1) A kötelező helyi közszolgáltatás hatálya alá tartozó  komplex közszolgáltatás  ( 

hulladékgyűjtés, szállítás,  lakossági szelektív hulladék gyűjtés, kezelés –ártalmatlanítás) díja 
egytényezős, az egyes ürítések  díjtételei  a szabványos tárolóedény nagyságától függően: 

            a)   60-80 literes  tároló  egyszeri  ürítési díja 360 Ft+ áfa  
            b)  110-120 literes tároló  egyszeri ürítési  díja  430 Ft+áfa  
            c)  240 literes tároló  egyszeri ürítési díja  775 Ft+áfa    
 
     (2) Az (1) bekezdés szerinti  egyszeri ürítési díj alapján a  tárolóedény heti egy alkalommal történő 

ürítésének éves díja:  
            a)  60-80 literes tároló éves ürítési díja 18.720 Ft+áfa 
            b)  110-120 literes tároló éves ürítési díja 22.360 Ft+áfa 
            c)  240 literes tároló éves ürítési díja 40.300 Ft+áfa. 
 

(3) A közszolgálati díjhátralékok adók módjára behajthatók.  
 

11.§ A Szociális Bizottság kérelemre, az éves költségvetésben rögzített keret terhére, a 
közszolgáltatási díjat mérsékelheti, vagy elengedheti, ha annak megfizetése a közszolgáltatás 
igénybevételére kötelezett megélhetését veszélyezteti.  

 
7. § 

A  rendelet 2011. január 1-én lép hatályba. 
 
 
 
 
       Mezőfi Zoltán   sk.                                                                         Fejes Zsolt sk. 
        polgármester                                                                                        jegyző 
 
 
Kihirdetési záradék 
 
A rendelet kihirdetésének napja: 2011. december 17. 
 
 
                          Fejes Zsolt sk. 
                             jegyző 
 
 
 
 
 


