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Tisztelt Ingatlantulajdonos!

Szentbékkálla Község Önkormányzata célul tűzte ki a települési hulladék kezelésével kapcsolatban kialakult
rendszer hibáinak kiküszöbölését, az eddig nem megoldott külterületi és zártkerti ingatlanokon keletkező
települési hulladék elhelyezésének kulturált keretek között történő biztosítását. 

Mint  ez  bizonyára  Ön  előtt  is  ismert,  a  korábbiakban  a  külterületen  és  zártkertben  levő  ingatlanok
tulajdonosai,  használói,  tekintettel  arra,  hogy  ezen  ingatlanok  a  közszolgáltatást  végző  Balatonfüredi
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. gépjárműivel nem megközelíthetőek, települési hulladékukat a Bolttal
szemben levő konténerben helyezték el. Ez azonban súlyos problémát okozott a keletkezett hulladék nagy
mennyisége,  és  az  ezáltal  az  Önkormányzatnak  okozott  jelentős  költség  miatt.  Emiatt  a  korábbiakban
javasoltuk a Probio emblémával ellátott zsák vásárlását, és a települési hulladék abban történő elhelyezését.
Azonban e javaslatunk alkalmazása sajnos nem vált gyakorlattá.

Mindezek miatt az Önkormányzat a közelmúltban módosította a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
hulladékkezelési  helyi  közszolgáltatásról  és  a  közterületek  tisztántartásáról  szóló  9/2004.  (VI.  17.)
önkormányzati  rendeletét  (lásd  honlapunkon),  valamint  a  Rákóczi  utca  végén,  az  Önkormányzat
tulajdonában levő 062. hrsz-ú ingatlanon kialakított egy zárt hulladékgyűjtő pontot. A 2017. március 1-jén
hatályba lépő rendszer lényege az alábbi:

A  külterületen  és  zártkertben  levő  azon  ingatlanok  tulajdonosai  /  használói,  akiknek  az  ingatlanán
kommunális  hulladék  keletkezik,  azt  e  zárt  hulladékgyűjtő  ponton    kötelesek   elhelyezni,  az  ingatlan
használati módjának (lakó- vagy üdülő ingatlan) megfelelő szerződés megkötését és a közszolgáltató által
rendszeresített  zsákok  megvásárlását követően,  melyek  igazolása  alapján  kapják  meg a  zárt
hulladékgyűjtő használatához szükséges kulcsot.

A  szerződés  megkötése  a  levelünk  mellékletében csatolt,  kitöltött  és  aláírt  forma-nyomtatványnak a
szolgáltatóhoz,  Balatonfüredi  Hulladékgazdálkodási  Nonprofit  Kft.,  8230  Balatonfüred,  Fürdő  u.  20.
(ügyfélsz.:  tel:  06-87-342 633;  E-mail:  bfhullkft@gmail.com)  történő  visszaküldésével  lehetséges.  
Határidő: 2017.03.30. Áprilistól a Bolttal szemben lévő konténer megszűnik.

A hulladékgyűjtő pont kulcsa hétköznap 8:00-16:00 óra közt vehető át a falugondnoktól (Csombó Mónika,
tel: 06-30- 1818 199).

Fontos, hogy a hulladékgyűjtő ponton csak a már többször említett közszolgáltatótól beszerzett zsákban
helyezhető  el,  kizárólag  kommunális  hulladék.  Nem  helyezhető  tehát  el  többek  között  lom,  építési
törmelék, veszélyes vagy zöld hulladék!

További lényeges szabály, hogy tekintettel arra, hogy a hulladékgyűjtő pontról is a szokásos heti egyszeri
alkalommal  történik  a  hulladék  elszállítása,  így  ott  az  emblémás  zsákok  az  elszállítás  napját  megelőző
második  naptól  helyezhetőek  el.  A  hulladékkezelésre vonatkozó  szabályok  betartásának ellenőrzése
érdekében videokamera is felszerelésre kerül a hulladékgyűjtő pontnál.

Felhívom szíves figyelmét a Képviselő-testület a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési
helyi közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról szóló 9/2004. (VI. 17.) önkormányzati rendelete
13.  §  (1)  bekezdésére,  mely  alapján  az  ingatlanhasználó  köteles  az  Önkormányzat  által  szervezett
közszolgáltatás igénybevételére: az ingatlanán keletkező települési hulladék a rendeletben előírtak szerinti
gyűjtésére, a Közszolgáltatónak történő átadására, valamint a közszolgáltatási díj megfizetésére. 
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Felhívom továbbá szíves  figyelmét  a  hulladékról  szóló  2012.  évi  CLXXXV.  törvény 86.  § (1)  bekezdés a)
pontjára,  mely  alapján a  hulladékgazdálkodással  kapcsolatos  jogszabály  előírásait  megsértő  személyt a
környezetvédelmi hatóság hulladékgazdálkodási bírság megfizetésére kötelezi. 

Szentbékkálla, 2017. február 28.

s.k. Molnár Endre, polgármester

Információ a szükséges zsákok beszerzéséről

A  Balatonfüredi  Hulladékgazdálkodási  Nonprofit  Kft.  nevében  tájékoztatjuk,  hogy  az  általuk
rendszeresített zsákokat –  a  szerződött időszak (üdülő vagy  lakó  ingatlannak megfelelő  szezon)  szerinti
mennyiségben, (26 db-os vagy 52 db-os) egységcsomagban az Ügyfélszolgálatukon (Balatonfüred, Fürdő u.
20) ügyfélszolgálati időben (hétfőtől-keddig 8-15, szerdán 7-19, csütörtökön 8-11, pénteken 8-13 óra között)
lehet megvásárolni.

Az üdülő szezonnak megfelelő (26 db-os) egységcsomag ára 60 és 80 literes zsákok esetén 1586,- Ft, 120
literes zsákok esetén 1846,- Ft. A lakó ingatlannak megfelelő (52 db-os) egységcsomag ára 60 és 80 literes
zsákok esetén 3172,- Ft, 120 literes zsákok esetén 3692,- Ft. A megadott árak a zsákok előállítási költségét
tartalmazzák.  A  hulladékszállítási  díj  elszámolását  az  Nemzeti  Hulladékgazdálkodási  Koordináló  Vagyon-
kezelő Zrt. központilag végzi el.

Amennyiben az egységcsomag zsákjai nem elegendők, lehetőség van a többlethulladék gyűjtésére alkalmas
zsák vásárlására is.


