LAD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK
12/2006.(VIII.11.)
rendelete
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
hulladékkezelési közszolgáltatásról

Lad Község Önkormányzat Képviselı-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló többszörösen
módosított 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban Hgt.) 21. § (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján és a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának
részletes szakmai szabályairól szóló 242/2000. (XII. 23.) Kormányrendelet (a továbbiakban:
R) rendelkezéseire figyelemmel az alábbi rendeletet alkotja:

Bevezetı rendelkezések
1. §
Az önkormányzati rendeleti szabályozás célja
(1) Jelen rendelet célja
a) Lad község lakossága egészségének védelme, természeti és épített környezetének
megóvása a hulladékgazdálkodás eszközeivel,
b) Lad község környezete hulladék által okozott terhelésének minimalizálása,
szennyezettségének elkerülése érdekében a képzıdött hulladék mennyiségének és
veszélyességének csökkentése, a keletkezı hulladék minél nagyobb arányú
hasznosítása, a hulladék környezetkímélı ártalmatlanítása.
(2) Az önkormányzati rendelet céljának elérése érdekében közigazgatási területén minden
tevékenységet úgy kell gyakorolni, hogy
a) a környezetét a lehetı legkisebb mértékben terhelje, illetve a környezet terhelése és
igénybevétele csökkenjen,
b) biztosítsa a keletkezı hulladék mennyiségének és minıségének megfelelı kezelését,
hasznosítását, ártalmatlanítását.
(3) Lad Község Önkormányzata a hulladékgazdálkodási célok elérése érdekében érvényesíti
a hulladékgazdálkodásról szóló többszörösen módosított 2000. évi XLIII. törvényben
foglalt alapelveket, meghatározza a hulladékgazdálkodás körében a hatáskörébe tartozó
kérdésekben a hulladékgazdálkodás általános követelményeit, az érintettek jogait és
kötelezettségeit.

2.§
(1) Az
önkormányzat
hulladékgazdálkodással
összefüggı
feladatait
a
hulladékgazdálkodásról szóló többszörösen módosított 2000. évi XLIII. törvényben
(továbbiakban: Hgt.) és a Hgt. felhatalmazása alapján kiadott végrehajtási típusú
jogszabályokban foglaltak határozzák meg. Az önkormányzatot megilletı feladatok
ellátása - jogszabály eltérı rendelkezése hiányában – Lad Község Önkormányzat
Képviselı- testületének (továbbiakban: Képviselı- testület) hatásköre.
(2) Az önkormányzat szervei útján vesz részt a hulladékgazdálkodási igazgatásban.
(3) A képviselı-testület annak érdekében, hogy a jogszabályokban meghatározott
hulladékgazdálkodási, település- és köztisztasági feladatait a korszerő környezetvédelem
követelményei szerint teljesítse, érvényesíteni kívánja a Hgt.-ben rögzített elveket, a jelen
rendeletben foglaltak szerint települési szilárd hulladék kezelésére kötelezıen ellátandó
és igénybe veendı hulladékkezelési közszolgáltatást szervez és tart fenn.
(4) A szabályozás eszközével arra törekszik, hogy a képzıdı hulladék mennyiségét és
veszélyességét a környezetterhelés csökkentése érdekében a lehetı legkisebb mértékőre
szorítsa. Ennek érdekében érvényesíteni kívánja a megosztott felelısség elvét, mely
alapján a hulladékgazdálkodás körébe tartozó szereplık felelısségét meghatározza.
(5) A képviselı-testület a hulladékgazdálkodás területén támogatja a legkíméletesebb
környezet-igénybevétellel járó technológiák alkalmazását, illetve a környezetkímélı
hulladékkezelı technológiák bevezetését.
3.§
Általános rendelkezések
Lad Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) a jelen rendeletben foglaltak
szerint hulladékkezelési közszolgáltatást tart fenn a települési szilárd hulladék rendszeres
győjtésére, elszállítására, ártalmatlanítására és kezelésére és a felsorolt tevékenységek
ellátásáról kötelezı helyi közszolgáltatás útján gondoskodik.
4.§
A hulladékkezelési közszolgáltatás hatálya
(1) A hulladékkezelési közszolgáltatás Lad község közigazgatási területére terjed ki.
(2) A hulladékkezelési közszolgáltatás kiterjed Lad község közigazgatási területén lévı
valamennyi ingatlantulajdonosnál, tulajdonosi közösségénél, birtokosánál vagy
használójánál keletkezı települési szilárd hulladékra, (továbbiakban együtt:
ingatlantulajdonos). Az ingatlantulajdonos az ingatlanán keletkezı települési szilárd
hulladék győjtésérıl és annak begyőjtésére feljogosított és engedéllyel rendelkezı
hulladékkezelınek történı átadásáról az e rendeletben meghatározott módon köteles
gondoskodni.

(3) Az ingatlantulajdonos a jelen rendeletben meghatározottak szerint jogosult és köteles
igénybe venni a hulladékkezelési közszolgáltatást.
(4) A község közigazgatási területén a hulladékkezelési közszolgáltatás teljesítésére
kizárólagosan jogosult hulladékkezelı a Kaposvári Városgazdálkodási Rt. (7400
Kaposvár, Cseri út ) – amely a kötelezı közszolgáltatónak minısül – (továbbiakban:
Közszolgáltató). A Közszolgáltató, Lad község közigazgatási területén a települési szilárd
hulladékkal kapcsolatos kötelezı helyi közszolgáltatás teljesítésére jogosult, illetıleg
kötelezett A Közszolgáltató végzi Lad községben a települési szilárd hulladék győjtését
és szállítását és gondoskodik a szilárd hulladék elhelyezésérıl.
(5) Az együttmőködés tartalmát és feltételeit külön szerzıdés rögzíti.
5.§
Az önkormányzat közszolgáltatással kapcsolatos feladatai
(1) Az önkormányzat az ingatlantulajdonosoknál keletkezı települési szilárd hulladék
kezelésére hulladékkezelési közszolgáltatást szervez és tart fenn. Feladata e tekintetben
különösen
a.) a helyi közszolgáltatás körébe tartozó települési szilárd hulladék rendszeres
begyőjtésének, elszállításának és ártalmatlanításának megszervezése;
b.) a közszolgáltatás ellátására a szolgáltató kiválasztása, a szolgáltatóval szerzıdés
megkötése;
c.) a közszolgáltatás díjának megállapítása;
d.) a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos egyes, a jogszabályokban meghatározott
hatósági jogkörök gyakorlása;
e.) a közszolgáltatással összefüggı egyéb jogszabályokban nem rendezett
önkormányzati feladat és hatáskör megállapítása.
(2) A közszolgáltatás, a közszolgáltatás ellátására feljogosított szolgáltató szállító eszközéhez
rendszeresített győjtıedényben a közterületen vagy az ingatlanon összegyőjtött a szilárd
hulladék elhelyezés céljából történı rendszeres elszállítására terjed ki.
(3) Az önkormányzat a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos feladatainak megvalósítása
során a hulladékgazdálkodási törvényben megfogalmazott célok elérése érdekében
együttmőködik más települési önkormányzatokkal.
6.§
A hulladékkezelési közszolgáltatás tartalma
(1) A hulladékkezelési közszolgáltatás - a tevékenység tartalmában - az alábbiakra terjed ki:
a) az ingatlantulajdonos által a Közszolgáltató szállítóeszközeihez rendszeresített
győjtıedényben, vagy a rendeletben megjelölt egyéb módon az ingatlanon győjtött és
a Közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési szilárd hulladék begyőjtésére és
rendszeres, illetve alkalmi elszállítására;

b) az ingatlanon összegyőjtött nagy darabos, lomtalanítás körébe vont települési szilárd
hulladék évente egyszeri, a Közszolgáltató által meghatározott idıpontban és helyen,
erre a célra biztosított szállítóeszközén történı begyőjtésére és a Közszolgáltató általi
elszállítására;
c) hulladékgyőjtı szigetek ürítésére (külön megállapodás alapján),
d) az a) és b) pontokban foglaltak szerint győjtött, begyőjtött és elszállított települési
szilárd hulladék ártalmatlanítására;
e) a települési szilárd hulladék egyes összetevıinek más összetevıktıl elkülönített,
szelektív begyőjtése (továbbiakban: szelektív begyőjtés).
7. §
A Közszolgáltató hulladékkezelési közszolgáltatással
kapcsolatos jogai és kötelezettségei
(1) A Közszolgáltató kötelessége az e rendeletben és a közszolgáltatási szerzıdésben
foglaltak szerint - a környezetvédelmi, valamint az egyéb jogszabályi elıírások
megtartásával - a közszolgáltatás igénybevételére köteles, vagy azt igénybe vevı
ingatlantulajdonosoktól
a) a Közszolgáltató szállítóeszközeihez rendszeresített győjtıedényben vegyesen győjtött
háztartási hulladék és háztartási hulladékhoz hasonló jellegő és összetételő hulladék
házhoz menı járattal történı rendszeres begyőjtése és elszállítása,
b) az Önkormányzat által fenntartott és mőködtetett szelektív hulladékgyőjtı szigeteken,
az Önkormányzat, vagy az ingatlantulajdonos által biztosított győjtıedényben, vagy
más eszközben szelektíven győjtött települési szilárd hulladék begyőjtése.
c) a Közszolgáltató által erre a célra biztosított szállítóeszközén az ingatlanon
összegyőjtött és a Közszolgáltató rendelkezésére bocsátott nagy darabos, lomtalanítás
körébe vont települési szilárd hulladék évente egyszeri - a Közszolgáltató által
meghatározott idıpontban és helyen - történı begyőjtése és elszállítása.
d) a közterületi hulladéknak a Közszolgáltató szállítóeszközeihez rendszeresített
győjtıedényben vagy a Közszolgáltató által rendelkezésre bocsátott más eszközben,
egyedi megrendelés alapján történı alkalmi begyőjtése és elszállítása,
(2) A Közszolgáltató a magasabb szintő jogszabályokban és e rendeletben foglaltak szerint
köteles eleget tenni adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettségének.
(3) A Közszolgáltató köteles a képviselı-testület számára közszolgáltatói tevékenységérıl
évente részletes beszámolót, valamint költségelszámolást készíteni a közszolgáltatási
tevékenység éves értékeléséhez.
(4) A Közszolgáltató a hulladékkezelési közszolgáltatást akkor láthatja el, ha

a) biztosítani tudja a közszolgáltatás - külön jogszabályban meghatározott - személyi és
tárgyi, valamint közegészségügyi feltételeit, amelyek garantálják a közszolgáltatás
tartós, rendszeres és a környezetvédelmi szempontoknak maradéktalanul megfelelı
ellátását;
b) a magasabb szintő jogszabályokban megkövetelt, a hulladékkezelési közszolgáltatás
ellátásához szükséges környezetvédelmi hatósági engedéllyel rendelkezik;
c) rendelkezik a külön jogszabályban
biztosítékkal, garanciával;

meghatározottaknak

megfelelı

mértékő

d) az önkormányzattal közszolgáltatási szerzıdést kötött.
(5) A Közszolgáltató a közszolgáltatási szerzıdésben foglaltak alapján a hulladékkezelési
közszolgáltatás teljesítésére közremőködıt vehet igénybe a Képviselı-testület
egyetértésével.
(6) A Közszolgáltató, amennyiben a kötelezıen ellátandó közszolgáltatás mellett
hulladékkezelési engedélyének megfelelıen egyéb hulladékgazdálkodási tevékenységet is
folytat, a közszolgáltatás kereteibe nem tartozó más hulladékkezelési szolgáltatás
költségeit, elszámolását és díját köteles elkülöníteni és e költségeket a közszolgáltatás
díjából nem lehet finanszírozni.
(7) A közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggı személyes adat kezelésére a Hgt. 23.§ g.)
pontja alapján és a jelen önkormányzati rendeletben foglalt mértékben és terjedelemben
jogosult.
(8) A közszolgáltató a Hgt. 23.§ g.) pontjában és a jelen rendeletben meghatározott
közszolgáltatással összefüggı személyes adat kezelésére jogosult. A közszolgáltatással
összefüggı személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig
kezelhetı.
(9) A közszolgáltató megfelelı technikai és szervezési intézkedésekkel köteles gondoskodni
az adatok biztonságáról. Az adatokat védeni köteles különösen a jogosulatlan hozzáférés,
megváltoztatás, nyilvánosságra hozás vagy törlés, illetıleg sérülés vagy megsemmisülés ellen.
(10) A közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggı személyes adatokat az
ingatlantulajdonos ( illetve az ingatlan nyilvántartásban szereplı jogosult) azonosítására, a
közüzemi szerzıdés teljesítésével, jogszabályban elıírt ellenırzések végrehajtásával
kapcsolatos feladatok ellátásra használhatja fel.
(11) A közszolgáltató nem jogosult az általa kezelt közszolgáltatással összefüggı személyes
adat nyilvánosságra hozatalára.
8.§
A közszolgáltatási szerzıdés
(1) Az önkormányzat a közszolgáltatás ellátásának megszervezésére, fenntartására
vonatkozóan a magasabb szintő jogszabályokban és jelen rendeletben foglaltak szerint

köteles eljárni. A képviselı-testület – a magasabb szintő jogszabályokban
meghatározottak szerint – a pályázat nyertesével (nyerteseivel) az eredményhirdetést
követı 30 napon belül, illetve a pályázati eljárás nélkül kijelölt Közszolgáltatóval a
közszolgáltatás ellátására szerzıdést köt. A közszolgáltatási szerzıdés nyilvános.
(2) A közszolgáltatási szerzıdést a települési szilárd hulladék ártalmatlanítását végzı
hulladékkezelıvel legalább 10 évre szólóan kell megkötni. A kizárólag a hulladék
begyőjtésére, illetve szállítására vonatkozó szerzıdés legfeljebb 10 évre szólóan köthetı
meg. Ez utóbbi szerzıdésben meg kell határozni a hulladék ártalmatlanítását végzı
Közszolgáltatót.
(3) A szerzıdés az aláírás napján jön létre, és - ha a rendelet eltérıen nem rendelkezik - az
aláírást követı év elsı napjától számítottan a (2) bekezdésben meghatározott év utolsó
napján szőnik meg.
(4) A közszolgáltatási szerzıdés részletes feltételeit és tartalmi követelményeit a magasabb
szintő jogszabályokkal összhangban jelen rendelet állapítja meg. A közszolgáltatási
szerzıdésben rögzíteni kell a hulladékkezelési közszolgáltatás körében:
a) a közszolgáltatás megnevezését, tartalmát, a közszolgáltatás teljesítésének területi
határát,
b) annak a ténynek a rögzítését, hogy a Közszolgáltató vállalta a megjelölt
közszolgáltatás teljesítését,
c) a közszolgáltatási szerzıdés idıtartamát,
d) a települési szilárd hulladékok győjtésének módját, valamint az elkülönítetten
(szelektíven) győjthetı és hasznosítható hulladékok körét és győjtésének, illetve
hasznosításának módját,
e) a közszolgáltatás igazolási és ellenırzési kötelezettségét, annak módját,
f) a közszolgáltatás finanszírozásának elveit és módszereit, az önkormányzat ez irányú
kötelezettsége teljesítésének feltételeit és biztosítékait,
g) a közszolgáltatás díjára vonatkozó rendelkezéseket, kiemelten a közszolgáltatás
díjának megállapítására vonatkozó módszer leírását, a díjnak a szerzıdés
megkötésekor érvényesíthetı legmagasabb mértékét és a díj megváltoztatása
érdekében alkalmazandó eljárást,
h) a Közszolgáltató által igazolt díjhátralék kiegyenlítésére vonatkozó eljárást,
i) a Közszolgáltatónak a lakosság és az ingatlantulajdonosok irányában fennálló
tájékoztatási kötelezettségét, és teljesítésének módját,
j) azokat a feltételeket, amelyek mellett a Közszolgáltató a közszolgáltatás teljesítésére
közremőködıt vagy teljesítési segédet vehet igénybe, s ez utóbbiakért történı
felelısségvállalást,
k) a szerzıdés módosításának lehetséges okait és eljárási rendjét.
(5) A közszolgáltatási szerzıdésben az önkormányzat kötelességeként kell meghatározni
a) a közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásához a Közszolgáltató számára
szükséges információk szolgáltatását,
b) a közszolgáltatás körébe tartozó és a településen folyó egyéb hulladékkezelési
tevékenységek összehangolásának elısegítését,
c) a településen mőködtetett különbözı közszolgáltatások összehangolásának
elısegítését,

d) a Közszolgáltató kizárólagos közszolgáltatási jogának biztosítását.
(6) A közszolgáltatási szerzıdésben a Közszolgáltató kötelességeként kell meghatározni
a) a közszolgáltatás folyamatos és teljes körő ellátását,
b) a közszolgáltatás meghatározott rendszer, módszer és gyakoriság szerinti teljesítését,
c) a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges mennyiségő és minıségő jármő, gép,
eszköz, berendezés biztosítását, valamint a szükséges létszámú és képzettségő
szakember alkalmazását,
d) a közszolgáltatás folyamatos, biztonságos és bıvíthetı teljesítéséhez szükséges
fejlesztések, beruházások és karbantartások elvégzését,
e) a Közszolgáltató által alkalmazott közszolgáltatási díj mértékérıl és az alkalmazás
tapasztalatairól a képviselı-testületnek történı évenkénti egyszeri tájékoztatást,
f) a közszolgáltatás teljesítésével összefüggı adatszolgáltatás rendszeres teljesítését és
meghatározott nyilvántartási rendszer mőködtetését,
g) a fogyasztók számára könnyen hozzáférhetı ügyfélszolgálat és tájékoztatási rendszer
mőködtetését,
h) a fogyasztói panaszok és észrevételek elintézési rendjének megállapítását,
(7)

A közszolgáltatási szerzıdés megszőnik:
a) a benne meghatározott idıtartam lejártával,
b) a Közszolgáltató jogutód nélküli megszőnésével,
c) elállással, ha a teljesítés még nem kezdıdött meg,
d) felbontással a teljesítés megkezdését követıen,
e) felmondással.

(8)

A képviselı-testület írásban, indokolással a közszolgáltatási szerzıdést akkor
mondhatja fel, ha:
a) a Közszolgáltató - közszolgáltatás ellátása során - a tevékenységére vonatkozó
jogszabályokat vagy hatósági elıírásokat súlyosan megsértette, és a jogsértés tényét
bíróság vagy hatóság jogerısen megállapította,
b) a Közszolgáltató a közszolgáltatási szerzıdésben megállapított kötelezettségét neki
felróhatóan súlyosan megsértette.

(9)

A Közszolgáltató a közszolgáltatási szerzıdést írásban, indokolással akkor mondhatja
fel, ha az önkormányzat a közszolgáltatási szerzıdésben meghatározott kötelezettségét
- a Közszolgáltató felszólítása ellenére - súlyosan megsérti, és ezzel a
Közszolgáltatónak kárt okoz, vagy akadályozza a közszolgáltatás teljesítését.

(10) A közszolgáltatási szerzıdés felmondása esetén a képviselı-testületnek haladéktalanul
intézkednie kell a közszolgáltatás ellátásának biztosításáról.
(11) A Közszolgáltató a szerzıdéstıl a teljesítés megkezdése elıtt elállhat, azt követıen
felbonthatja, ha a közszolgáltatási szerzıdés megkötését követıen alkotott jogszabály a
közszolgáltatási szerzıdés tartalmi elemeit úgy változtatja meg, hogy az a
közszolgáltatónak a közszolgáltatás szerzıdésszerő teljesítése körébe tartozó lényeges
és jogos érdekeit jelentıs mértékben sérti.

(12) Jelen rendelet rendelkezései külön szerzıdési kikötés hiányában is, illetve akkor is a
szerzıdés részévé válnak, ha arról a felek nem rendelkeznek.
9.§
Az ingatlantulajdonosok és a gazdálkodó szervezetek hulladékkezelési közszolgáltatás
igénybevételével kapcsolatos jogai és kötelezettségei
(1) Az ingatlantulajdonos köteles az Önkormányzat által szervezett közszolgáltatás
igénybevételére: az ingatlanán keletkezı települési szilárd hulladék e rendeletben elıírtak
szerinti győjtésére, a Közszolgáltatónak történı átadására.
(2) Az ingatlantulajdonost nem terheli az (1) bekezdésben foglalt kötelezettség az olyan
beépítetlen ingatlana tekintetében, ahol senki sem tartózkodik, és ahol települési szilárd
hulladék nincs, vagy nem keletkezik.
(3) Az az ingatlantulajdonos, akinek ingatlanán települési szilárd hulladék keletkezik, de az
ingatlana egyidejőleg gazdálkodó szervezet cégnyilvántartásban bejegyzett székhelyéül,
telephelyéül vagy fióktelepéül is szolgál, köteles a települési szilárd hulladékát a
gazdálkodó szervezetnek az ingatlanon folytatott gazdasági tevékenysége során
keletkezett települési szilárd hulladéktól elkülönítetten győjteni és arra a közszolgáltatást
igénybe venni, feltéve, hogy a gazdasági tevékenységével összefüggésben keletkezett
települési szilárd hulladékának kezelésérıl nem a közszolgáltatás keretében gondoskodik,
a vonatkozó jogszabályban foglaltaknak megfelelıen.
10.§
(1) Gazdálkodó szervezet akkor köteles a közszolgáltatás igénybevételére, ha a gazdasági
tevékenységével összefüggésben keletkezett települési szilárd hulladékának kezelésérıl
(hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról) a Hgt. 13.§-ában foglaltaknak megfelelıen nem
gondoskodik.
(2) A Hgt. 13.§-ában elıírtak szerintinek minısül a települési szilárd hulladék kezelése
(hasznosítása vagy ártalmatlanítása), ha a gazdálkodó szervezet
a) a hasznosításra vagy ártalmatlanításra vonatkozó kötelezettségérıl az erre feljogosított
és környezetvédelmi felügyelıség engedélyével rendelkezı kezelınek történı
átadással, a kezelés költségeinek megfizetésével gondoskodik, vagy
b) e kötelezettségét a környezetvédelmi felügyelıség által engedélyezett, megfelelı
hasznosító vagy ártalmatlanító eljárás, berendezés, létesítmény alkalmazásával saját
maga teljesíti.
(3) A (2) bekezdésben foglalt kötelezettségének teljesítése ellenére is köteles a gazdálkodó
szervezet a közszolgáltatás igénybevételére, ha a közszolgáltatás keretében nyújtott
hulladékkezelés a környezetvédelmi felügyelıség által igazoltan környezeti szempontból
a (2) bekezdésben foglaltaknál lényegesen kedvezıbb megoldással történik.
(4) Az ingatlantulajdonos ingatlanán a gazdálkodó szervezetnek az ingatlanon folytatott
gazdasági tevékenysége során keletkezett települési szilárd hulladéka tekintetében az (1)(3) bekezdésben foglaltak az irányadók azzal, hogy a termelés vagy szolgáltatás során

keletkezı háztartási hulladékkal együtt kezelhetı hulladékot a hulladék termelıje
(birtokosa) telephelye határain belül hulladékkezelési engedély nélkül győjtheti,
szállíthatja és azt fizikai elıkezelésnek vetheti alá.
(5) A gazdálkodó szervezet a nem a gazdasági tevékenységével összefüggésben keletkezett, a
háztartási hulladékhoz hasonló jellegő és összetételő települési szilárd hulladékának
kezelésérıl a közszolgáltatás keretein kívül gondoskodhat a (2) bekezdés szerint.
11.§
(1) Az ingatlan tulajdonos köteles az ingatlanán keletkezı települési szilárd hulladékot az e
rendeletben meghatározott módon és helyen győjteni, továbbá hasznosításáról vagy
ártalmatlanításáról gondoskodni.
(2) Alapvetı kötelessége e tekintetben, hogy:
a) a maradék (szelektíven szétválogatott és veszélyes hulladéktól mentes) szilárd
hulladékot – különös tekintettel a hulladék további kezelésére – az elszállításra való
átvételig győjtse, tárolja,
b) az ingatlanán keletkezı települési szilárd hulladék kezelésére az önkormányzat által
szervezett közszolgáltatást igénybe vegye, és a hulladékot az e rendeletben
feljogosított hulladékkezelınek adja át,
c) a hulladék győjtése során megfelelı gondossággal járjon el annak érdekében, hogy a
hulladék mások életét, testi épségét és egészségét, valamint jó közérzetét ne
veszélyeztesse, a község természetes és épített környezetét ne szennyezze, a növény és
állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja,
d) az ingatlanán keletkezı hulladékot alacsony szinten tartsa, ne halmozza fel,
feleslegesen hulladékot ne bocsásson ki.
(3) Az ingatlan tulajdonosa köteles az Önkormányzatnak bejelenteni, ha tulajdonos változás
vagy egyéb ok miatt a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik.
12.§
Adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettség
(1) Az ingatlantulajdonos és a gazdálkodó szervezet köteles eleget tenni a hulladékkal
kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségének a Hgt. 59. § (1) bekezdés
e) alpontja szerinti kormányrendelet szabályai szerint.
(2) A közszolgáltatást igénybevevı ingatlantulajdonosok tekintetében, akik települési szilárd
hulladékukat a Közszolgáltatónak adják át, a magasabb szintő jogszabályokban
megkövetelt hulladékok nyilvántartásáról és bejelentésérıl a Közszolgáltató
gondoskodik.
13.§
(1) Azok a gazdálkodó szervezetek, amelyek a gazdasági tevékenységükkel összefüggésben
keletkezett települési szilárd hulladékuk kezelésére nem a közszolgáltatást veszik
igénybe, kötelesek a tevékenységük során keletkezı hulladék mennyiségét és összetételét

fajtánként nyilvántartani, az általuk végzett kezelésrıl, a kezelt és a kezelés
eredményébıl származó hulladékokról nyilvántartást, a kezelılétesítmények mőködésérıl
üzemnaplót vezetni, és ezekrıl a hatóságoknak bejelentést tenni.
(2) Az a gazdálkodó szervezet, amely települési szilárd hulladékának kezelésérıl
közszolgáltatáson kívül e rendelet alapján gondoskodik, köteles errıl a tényrıl a
Közszolgáltató egyidejő tájékoztatása mellett a jegyzı által vezetett nyilvántartás számára
- a jegyzıhöz címzetten - írásban nyilatkozni és egyidejőleg igazolnia kell, hogy a
mentesülés alapjául szolgáló feltételeknek megfelel.
(3) Az a gazdálkodó szervezet, amely a települési szilárd hulladéka kezelésérıl
közszolgáltatáson kívül gondoskodhat, a jegyzı által vezetett nyilvántartás számára - a
jegyzıhöz címzetten - köteles írásban bejelenteni az általa igénybe vett
hulladékkezelı(ke)t, az igénybe vett szolgáltatásokat, valamint megjelölni a
hulladékkezelı(k) hulladékkezelési engedélyének számát, a Közszolgáltató egyidejő
tájékoztatása mellett.
(4) A (2) bekezdés szerinti bejelentési kötelezettségnek a gazdálkodó szervezet a jelen
rendelet hatálybalépését követı 30 napon belül, illetıleg a rendelet hatálybalépését
követıen általa igénybe venni kívánt hulladékkezelıvel történı szerzıdéskötést
megelızıen köteles eleget tenni.
(5) Az a gazdálkodó szervezet, amely a települési szilárd hulladéka kezelésérıl
közszolgáltatáson kívül e rendelet alapján gondoskodik, a jegyzı által vezetett
nyilvántartás számára - a jegyzıhöz címzetten - köteles igazolni a környezetvédelmi
felügyelıség engedélyének eredeti vagy közjegyzı által hitelesített példányával azt, hogy
az ártalmatlanító berendezés vagy létesítmény a környezetvédelmi felügyelıség által
engedélyezett és annak üzemeltetésével - hulladékkezelési engedély alapján - maga
gondoskodik települési szilárd hulladékának kezelésérıl.
(6) A (4) bekezdés szerinti igazolási kötelezettségének a gazdálkodó szervezet már mőködı
létesítmény, berendezés esetén a rendelet hatálybalépésétıl számított 30 napon belül, míg
a rendelet hatályba lépését követıen igénybe venni kívánt létesítmény, berendezés esetén
az üzembe helyezésétıl számított 15 napon belül köteles eleget tenni.
(7) Az (1)-(5) bekezdésben foglaltakat megfelelıen alkalmazni kell akkor, ha a gazdálkodó
szervezetnek a jegyzı szerinti nyilvántartásba vett adataival összefüggésben változás
következett be, vagy a gazdálkodó szervezetet, illetve a rá vonatkozó egyes adatokat a
nyilvántartásból törölni kell. A fentiek bejelentésére a gazdálkodó szervezet a változás
napjától, illetve a változás tényének tudomásra jutásától számított 15 napon belül köteles.
14.§
A közszolgáltatás igénybevételének módja és feltételei
(1) Az ingatlantulajdonos és a Közszolgáltató közötti jogviszonyt vagy a közszolgáltatás
igénybevételének ténye hozza létre vagy az a tény, hogy a közszolgáltató a
közszolgáltatást az ingatlantulajdonos részére felajánlja, illetve a közszolgáltatás
teljesítésére rendelkezésre áll.

(2) A közszolgáltatás teljesítésének feltételeirıl az Önkormányzat az ingatlan tulajdonost
köteles értesíteni, vagy felhívás közzététele útján tájékoztatni.
(3) A hulladékkezelési helyi közszolgáltatás feltételeiben bekövetkezett változásokról az
Önkormányzat az ingatlantulajdonost – a változás bekövetkezése elıtt – köteles
értesíteni.
(4) A közterületi hulladék tekintetében a közterület tulajdonosa, használója köteles a
Közszolgáltatóval szerzıdést kötni az e rendeletbe foglalt tartalommal.
15.§
(1) Az a gazdálkodó szervezet, amely köteles a közszolgáltatást igénybe venni és a jegyzı
által vezetett nyilvántartásban nem szerepel, a közszolgáltatás teljesítésére a
Közszolgáltatóval írásbeli szerzıdést köt.
(2) Ha az (1) bekezdésben említett gazdálkodó szervezet a közszolgáltatást az elıírások
ellenére sem veszi igénybe, a Közszolgáltató a jegyzıt köteles értesíteni, és az értesítéssel
egyidejőleg felhívja a gazdálkodó szervezetet az írásbeli szerzıdés megkötésére.
(3) A Közszolgáltató azokról a gazdálkodó szervezetekrıl is értesíti a jegyzıt, amelyek az e
rendeletben meghatározottak szerint kötelezetté váltak a közszolgáltatás igénybevételére,
és az értesítéssel egyidejőleg felhívja a gazdálkodó szervezetet az írásbeli szerzıdés
megkötésére.
(4) Azt a gazdálkodó szervezetet, amely a jegyzı által vezetett nyilvántartásban nem szerepel
és hulladékkezelési kötelezettségének nem tesz eleget a jegyzı felhívja a hulladék
keletkezés tényének és mennyiségének bejelentésére és a szerzıdés megkötésére.
(5) Ha a gazdálkodó szervezet nem tesz eleget a szerzıdéskötésre vonatkozó
kötelezettségének a jegyzı által megjelölt idıpontban, a Közszolgáltató a bíróságtól
kérheti a szerzıdés létrehozását az e rendeletben meghatározott tartalommal, továbbá
igazolt költségének és kárának megtérítését. A kár mértékének megállapításánál a
gazdálkodó szervezetnél keletkezett hulladékmennyiség alapján a rendelet 30.§-a szerinti
díjazást kell alapul venni.
16.§
A gazdálkodó szervezetekkel megkötendı szerzıdés
egyes tartalmi elemei
(1) A szerzıdésben meg kell határozni a szerzıdést kötı feleket: a Közszolgáltatót és a
gazdálkodó szervezetet cégjegyzékszerően, cégjegyzékszám, név, székhely szerint, az
adószámot és a bankszámlaszámot is feltüntetve.
(2) A szerzıdésben meg kell jelölni:
a) a közszolgáltatás igénybevételének kezdı napját,
b) a teljesítés helyét és módját,

c) a gazdálkodó szervezet rendelkezésére bocsátott győjtıedényt őrtartalom és darabszám
szerint,
d) az ürítési gyakoriságot és az ürítés idejét napok szerint,
e) nem elıre meghatározott idıben történı ürítés esetén az ürítés módját,
f) a gazdálkodó szervezet által meghatározott, az ingatlanon elıreláthatólag keletkezı
hulladék mennyiségét, amelyre a közszolgáltatást igénybe veszi.
(3) A szerzıdésben rendelkezni kell továbbá:
a) a győjtıedények használatának jogcímérıl és módjáról,
b) a közszolgáltatási díjról,
c) a közszolgáltatási díj megfizetésének módjáról,
d) a szerzıdés módosításának, felmondásának feltételeirıl,
e) az irányadó jogszabályok meghatározásáról,
f) szerzıdés megszőnése eseteirıl.
(4) A szerzıdést a Közszolgáltató nem mondhatja fel. A gazdálkodó szervezet a szerzıdést
írásban, 30 napos határidıvel mondhatja fel.
(5) A gazdálkodó szervezet a szerzıdést akkor mondhatja fel
a) ha Lad község közigazgatási területén megszőnt az a gazdasági tevékenysége, amellyel
összefüggésben a települési szilárd hulladéka keletkezett, vagy
b) ha a gazdasági tevékenységével összefüggésben keletkezett települési szilárd
hulladékának kezelésérıl a továbbiakban a jelen rendeletben foglaltak szerint nem a
közszolgáltatás keretében gondoskodik, vagy
c) ha a Közszolgáltatónak megszőnik az e rendelet szabályain alapuló, a hulladékkezelési
közszolgáltatásra vonatkozó kizárólagos jogosítványa.
(6) A felmondás akkor érvényes, ha a gazdálkodó szervezet - a bejelentés érkeztetett írásbeli
példányának csatolásával - egyidejőleg igazolja, hogy a jelen rendelet szerinti
nyilvántartás számára az e rendeletbe foglaltak szerint a változást bejelentette és
becsatolta a hulladékkezelési engedélyét, illetve az általa igénybe vett új hulladékkezelı
gazdálkodó szervezet engedélyét.
(7) A Közszolgáltató és az ingatlantulajdonos, illetve gazdálkodó szervezet a közszolgáltatás
hatálya alá nem tartozó hulladék tekintetében külön szerzıdést köt.
17.§
Hulladékszállítás rendje
(1) A hulladék begyőjtésének és elszállításának rendjét és gyakoriságát e rendelet határozza
meg.
(2) A hulladékszállítás gyakorisága a községben a következı: évente 52 alkalommal,
minden héten pénteki napokon.
(3) E rendeletben meghatározott gyakoriságú hulladékszállítás mellett, ha az
ingatlantulajdonosnak többlet települési szilárd hulladéka keletkezik a közszolgáltatónál

megvásárolt és erre a célra rendszeresített hulladékgyőjtı zsákba helyezheti el. A
hulladékszállítás díja (a zsák díja) e rendelet 32.§-ának (2) bekezdésében megállapított
díj.
18.§
Speciális rendelkezések a hulladékszállítás idejére
(1) Ha a győjtıedényzet ürítése az ingatlantulajdonosok hibájából marad el, akkor az ürítésre
csak a következı szállítási napon kerül sor. Ilyen esetben azonban soron kívüli
szolgáltatás is rendelhetı díj ellenében a közszolgáltatótól.
(2) Ha a hulladékot, vagy a lomokat Közszolgáltató a szállítási napon, vagy az elızetesen
meghirdetett idıpontban elszállítani nem tudja, és a szállítás kimaradása nem az
ingatlantulajdonosok hibájából történik, akkor a közszolgáltató köteles többletdíjazás
igénye nélkül helyettesítı megoldásról gondoskodni. Az új idıpontról a lakosságot
tájékoztatni kell.
19.§
(1) Az ingatlantulajdonosnak a hulladék győjtése során megfelelı gondossággal kell eljárni
annak érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét
ne veszélyeztesse, a természetes és épített környezetet ne szennyezze, a növény- és
állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja, és az ingatlanán
keletkezı hulladék mennyiségét alacsony szinten tartsa.
(2) Ha az ingatlanon keletkezı hulladék mennyisége nem rendszeresen, hanem alkalmilag
haladja meg az átadott győjtıedények őrtartalmát, a Közszolgáltató köteles a többlet
hulladék kezelésére rendszeresített jelölt zsákba kihelyezett hulladék elszállítására. A
többletdíjat a tulajdonos a hulladékgyőjtı zsák megvásárlásával fizeti meg. A zsákos
hulladékszállítás díját e rendelet 32.§-ának (2) bekezdése tartalmazza.
20.§
(1) Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni a
használatáról, valamint környezetük tisztán tartásáról.

győjtıedények

rendeltetésszerő

(2) Tilos a szabályszerően kihelyezett győjtıedényekbıl a hulladék kiszórása, a közterület
szennyezése.
(3) A hulladékok győjtése során történı szennyezés esetén az ingatlan tulajdonosa, míg a
szabályszerően kihelyezett győjtıedényekbıl történı hulladék begyőjtése, szállítása során
a közterületen okozott szennyezés esetén a Közszolgáltató köteles a szennyezett területet
megtisztítani és fertıtleníteni.
21.§
A hulladék győjtésére szolgáló győjtıedények elhelyezésével, használatával és
kezelésével kapcsolatos kötelezettségek

(1) A hulladék győjtésére szolgáló edényzetet több ingatlantulajdonos közösen is
használhatja a következı esetekben :
a) társasházak, lakásszövetkezetek, lakóközösségek által használt ingatlanokon
b) ha egy ingatlanon több egyéni vagy társas vállalkozás, vagy jogi személy szervezete
mőködik, és valamennyi érintett egybehangzóan és írásban is dokumentáltan így
állapodott meg.
(2) Ha a győjtıedényzet közös használatáról állapodtak meg az (1) bekezdésben
meghatározottak, az edények térfogatának meg kell felelnie a képzıdı hulladék
mennyiségének az ürítés gyakoriságát is figyelembe véve.
(3) A győjtıedényzet közös használatára megállapodást kötık közös képviselıjének írásban
kell nyilatkoznia a közszolgáltató felé arról, hogy a győjtıedényt hol tárolják, és adják át
ürítésre.
22.§
(1) Az ingatlantulajdonos köteles az átvett győjtıedényeket a hulladék elszállítása céljából a
rendeletben megjelölt idıpontban, a közterületen, a begyőjtést végzı gépjármővel
megközelíthetı és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni, kivéve a tartósan engedélyezett
elhelyezést.
(2) Ha az ingatlantulajdonos a győjtıtartály tárolási helyérıl az edényzet ürítésére való
átadásának helyére történı mozgatás és visszaszállítás céljából a Közszolgáltatót kívánja
igénybe venni, a Közszolgáltató az ingatlantulajdonossal kötött külön megállapodás
alapján határozza meg a többletszolgáltatásért fizetendı díj mértékét.
(3) Az ingatlantulajdonos a települési szilárd hulladékát kizárólag a Közszolgáltató
szállítóeszközéhez rendszeresített, és e rendeletben meghatározott győjtıedényben
adhatja át. A hulladék más módon történı kihelyezése – a zsákos hulladékszállítás
kivételével – tilos.
(4) A hulladék elszállítása céljából kihelyezett győjtıedény fedelének a közterület
szennyezésének elkerülése érdekében lecsukott állapotban kell lennie. A kihelyezett
hulladékszállító zsákot be kell kötni, tetejét le kell zárni. A hulladékot a győjtıedényben
úgy kell elhelyezni, hogy az, az edény mozgatásakor és ürítésekor ne szóródjon, valamint
a gépi ürítést ne akadályozza.
(5) A kihelyezett győjtıedény és zsák, nem akadályozhatja a jármő és gyalogos forgalmat és
elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének elıidézésével.
(6) Az ingatlantulajdonos a győjtıedényt - kivéve a közterületeken tartósan elhelyezett nagy
őrtartalmú konténereket - az ingatlanán belül köteles elhelyezni, úgy, hogy ahhoz
illetéktelen személyek és állatok ne férjenek hozzá.
(7) Győjtıedényt közterületen elhelyezni vagy tartósan tárolni kizárólag a képviselı-testület
külön rendeletében szabályozott közterület-használatra vonatkozó rendelkezések
megtartásával, az ott szabályozott engedély, illetve közterület-használati hozzájárulás
alapján lehet.

(8) Az úszótelken kialakított ingatlanok tulajdonosai jogosultak a konténerek közterületen
történı elhelyezésre, az annak elhelyezésére szolgáló általában az erre a célra kiépített
helyen. A konténer közterületre történı tartós, folyamatos kihelyezése közterülethasználati díj megfizetése alól mentes.
23.§
(1) Az ingatlan tulajdonos a győjtıedényt és a hulladékgyőjtı zsákot ürítés és elszállítás
céljából a közszolgáltatási szerzıdésben megjelölt idıpontban a begyőjtést végzı
jármővel megközelíthetı és ürítésre alkalmas helyen, az ingatlan bejáratának közelében a
közterületen köteles elhelyezni. Ha a szállítójármő járható úttest hiányában nem tudja
megközelíteni az ingatlan bejáratát úgy az ürítési hely az ingatlan bejáratához
legközelebb esı úttest közelében van.
(2) Télen az ingatlantulajdonos az átvételi hely megközelíthetıségérıl, valamint a
győjtıedényzet kezelése érdekében érintett útszakasz (1 méter széles átjáró az úttest és az
átvételi hely között) hó- és síkosság elleni védelmérıl gondoskodni köteles. A
Közszolgáltató köteles gondoskodni a győjtıedényzet ürítésérıl.
(3) A közszolgáltató hulladékgyőjtı edények ürítését a szállítási napokon reggel hat és este
húsz óra között végzi.
(4) A győjtıedényt – tartósan a közterületre kihelyezett konténerek kivételével – a szállítás
napján lehet kihelyezni a közterületre reggel 6 óráig. A tulajdonos kötelezettsége a
hulladék elszállításának napján az elszállítást követıen az edényzet tárolási helyre történı
visszahelyezése.
(5) A kihelyezett győjtıedényekbıl, zsákból hulladékot kiszedni, válogatni (guberálni) tilos!
(6) A kihelyezett győjtıedény, zsák nem akadályozhatja a jármő- és a gyalogos forgalmat, és
elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének elıidézésével.
24.§
Hulladékgyőjtı edényzet használatával,
tisztántartásával kapcsolatos elıírások

(1) Az e rendeletben meghatározott háztartási hulladék győjtésére szolgáló győjtıedények
tisztántartásáról, fertıtlenítésrıl az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni.
(2) A hulladékgyőjtı edényeket csak annyira szabad megtölteni, hogy azok zárhatóak
legyenek. A győjtıedényzetbe a hulladék bedöngölése vagy tömörítése tilos! Az edények
ürítése során figyelemmel kell lenni arra, hogy a győjtıedényzet teljes kiürítésre kerüljön.
Nagyobb terjedelmő hulladékot a győjtıedényzetbe helyezés elıtt a megfelelı méretőre
fel kell darabolni.
(3) Tilos a külön jogszabályokban meghatározott veszélyes hulladékot a települési szilárd
hulladékkal összekeverni és azt a települési szilárd hulladék győjtésére szolgáló

rendszeresített győjtıedényben elhelyezni. A külön jogszabályokban kihirdetett
hulladékjegyzékekben nem szereplı, vagy ismeretlen összetételő hulladékot
veszélytelenségének, illetve veszélyességének megállapításáig veszélyes hulladéknak kell
tekinteni.
(4) A győjtıedényzetben tilos olyan hulladék elhelyezése, amely a szállítóeszközt, vagy a
szállító személyzet testi épségét veszélyezteti.(Különösen tégla, beton, vas, stb.) Tilos a
győjtıedényzetbe folyékony, mérgezı, tőzveszélyes és robbanásveszélyes anyagot, állati
tetemet vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a begyőjtést, ürítést
végzı személyek, vagy mások életét, testi épségét, egészségét.
(5) Ha a győjtıedényben olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényben
összetömörödött vagy befagyott, illetve a tiltás ellenére az edényben levı hulladékot úgy
összepréselték, hogy emiatt az edényt üríteni nem lehet az ingatlan tulajdonos a
közszolgáltató felhívására köteles az edényt üríthetıvé, illetve használhatóvá tenni.
Köteles e fenti tevékenysége miatt bekövetkezı kárt megtéríteni.
(6) Az ingatlantulajdonos köteles a külön jogszabályban meghatározott veszélyes hulladékot
a települési szilárd hulladéktól elkülönítetten, a környezet- szennyezését, károsítását vagy
veszélyeztetését kizáró módon győjteni és a veszélyes hulladék begyőjtésére és
szállítására, illetıleg ártalmatlanítására feljogosított engedéllyel rendelkezı
hulladékkezelınek átadni, illetve a Hgt. 12. § (2)-(3) bekezdéseiben foglaltak szerint
eljárni. Ilyen esetben a Hgt. szerinti adminisztratív és tervezési kötelezettségek a hulladék
átvevıjét terhelik.
25.§
(1) A települési szilárd hulladék szállítását a Közszolgáltatónak zárt konténerben vagy a
kiporzást és kiszóródást megakadályozó ideiglenes takarású konténerben, vagy e
feltételeket biztosító célgéppel, szállítójármővel úgy kell elvégezni, hogy annak során a
környezet ne szennyezıdjék. Szállításból eredı szennyezıdés esetén a Közszolgáltató a
hulladék eltakarításáról, a terület szennyezıdés-mentesítésérıl, valamint az eredeti
környezeti állapot helyreállításáról köteles gondoskodni.
(2) A Közszolgáltató a települési szilárd hulladék ártalmatlanításáról elıkezelést követıen
hulladéklerakóba történı lerakással és tömörítéssel gondoskodik.
26.§
A nagy darabos települési szilárd hulladékra
vonatkozó rendelkezések
(1) A nagy darabos hulladék (lom) győjtésérıl, elszállításáról és ártalmatlanításáról a
Közszolgáltató évente egy alkalommal a hulladékkezelési közszolgáltatás keretében külön díj felszámítása nélkül - gondoskodik. Lebonyolításáról és megszervezésérıl, a
hulladék elszállításáról és ártalmatlanításáról a közszolgáltató gondoskodik.
(2) A Közszolgáltató kizárólag a lakosságnál, a háztartásokban képzıdött, de a rendszeres
hulladékszállításra használatos győjtıedényekben el nem helyezhetı nagy darabos
hulladék elszállítására köteles. A Közszolgáltató által a közszolgáltatás keretében

szervezett lomtalanítási szolgáltatás semmilyen más hulladékra (így pl. inert hulladékra,
építési törmelékre, jármőroncsra, biohulladékra, rendszeres háztartási szilárd hulladékra)
nem terjed ki.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott szolgáltatás idıpontjáról minden évben a
közszolgáltató és a polgármester állapodik meg. A lakosság értesítése az önkormányzat
feladata.
(4) A hulladékot az ingatlantulajdonos legfeljebb a szállítást megelızı nap 18 órája után
helyezheti ki az ingatlana elıtti közterületre.
(5) Az elszállítandó hulladékot úgy lehet a közterületre kihelyezni, hogy az a jármő és a
gyalogos forgalmat ne akadályozza, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa,
illetve ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének elıidézésével, a begyőjtı
szállítóeszköz által jól megközelíthetı legyen, a zöldterületeket és a növényzetet ne
károsítsa, illetve ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének elıidézésével.
27.§
Karácsonyfa győjtése
A közszolgáltató a karácsonyi ünnepeket követıen a lakossági győjtıedényzet mellé
kihelyezett karácsonyfákat külön díj felszámolása nélkül szállítja el.
28.§
A hulladékgyőjtı szigetek mőködésével kapcsolatos szabályok
(1) A környezet fokozott védelme, a hulladék összetevık újrafeldolgozásának,
visszanyerésének elısegítése, az energetikai hasznosítás elımozdítása érdekében a
képviselı-testület a helyi feltételekhez igazodva - fokozatosan - vezeti be a hulladékok
elkülönített, a hasznosítási lehetıségeknek megfelelı (szelektív) begyőjtésének kombinált
rendszerét.
(2) A települési szilárd hulladék szelektív győjtésével, illetve begyőjtésével összefüggı
tevékenységek teljesítéséhez szükséges feltételeket az önkormányzat a Közszolgáltató
közremőködésével biztosítja.
(3) Az önkormányzat oly módon vesz részt a szelektív hulladékgyőjtés bevezetésében és
népszerősítésében, hogy a Közszolgáltató által szervezett szelektív hulladék begyőjtést,
illetve az Önkormányzat által üzemeltetett begyőjtıhelyek létesítését, fenntartását,
mőködtetését és kiterjesztését támogatja.
(4) A települési szilárd hulladék szelektív begyőjtésének részletes feladatait a Helyi
Hulladékgazdálkodási Terv állapítja meg, elısegítve a hulladékfajta szerinti, illetve az
egyes hulladékalkotók újrafeldolgozását, visszanyerését és hasznosítását, továbbá az
ártalmatlanítandó hulladék mennyiségének csökkentését.

(5) Az ingatlantulajdonos a szelektíven győjtött háztartási hulladékot az elhelyezés céljára
kijelölt hulladékgyőjtı szigeten a hulladékfajta szerinti elkülönítésére szolgáló
győjtıedényben is elhelyezheti.
(6) Az ingatlantulajdonos az, elkülönítetten győjtött települési szilárd hulladékának
elhelyezésérıl a közszolgáltatáson kívül is gondoskodhat, azt más - erre feljogosított hulladékkezelınek történı átadással is teljesítheti.
29.§
A települési szilárd hulladék szelektív begyőjtése
(1) A lakosság a települési szilárd hulladék más összetevıitıl elkülönítetten győjthetı papírt,
fehér és színes üveget, mőanyag üveget és papírt az önkormányzat által üzemeltetett
hulladékgyőjtı szigeteken is elhelyezheti.
(2) Győjtısziget használata esetén a hulladéknak az elhelyezés céljára szolgáló helyre történı
szállításáról az ingatlantulajdonos gondoskodik. A hulladékot a kijelölt helyen úgy kell
elhelyezni, hogy az más hulladékfajtával ne keveredjen és a környezetet ne szennyezze.
(3) A szelektíven győjtött hulladék elhelyezésére szolgáló szabványos győjtıedények
elhelyezésérıl, karbantartásáról és fertıtlenítésérıl, a győjtıedények, győjtıszigetek és
környékük tisztán tartásáról, a hó és síkosság mentesítésérıl az önkormányzat
gondoskodik. A begyőjtést szolgáló szabványos győjtıedényt jelöléssel (piktogrammal,
más színnel, felirattal stb.) vagy speciális kialakítással (más alakú, színő edény) meg kell
különböztetni az egyéb győjtıedénytıl.
(4) A szelektíven győjtött hulladék elhelyezésére szolgáló győjtıedények, illetve a
győjtıszigetek használatának rendjérıl az Önkormányzat rendszeresen köteles
tájékoztatást adni az ingatlantulajdonosoknak.
(5) A győjtıszigeten elhelyezett szelektív győjtés alá tartozó hulladék győjtését, szállítását,
ártalmatlanítását – külön díjazás ellenében – a Közszolgáltató végzi. Jogosult a
közszolgáltató az így győjtött hulladék értékesítésére is. A szelektíven győjtött hulladék
értékesítésébıl befolyó tiszta bevételét a hulladékszállítási díj megállapítására vonatkozó
javaslata során köteles díjcsökkentı tényezıként számításba venni.
30.§
A közszolgáltatási díj meghatározása
(1) A szolgáltatási díj mértéke 135,- Ft + Áfa/ürítés (ingatlanonként 1 db 120 literes
győjtıedény vonatkozásában).
(2) A települési szilárd hulladékszállítási szolgáltatásért az igénybevevıknek díjat nem kell
fizetni.
(3) A szolgáltatás ellátásáért a Közszolgáltatót megilletı díjat Lad Község Önkormányzata
fizeti.

31.§
(1) A Közszolgáltató minden év november 1-ig a következı évre vonatkozóan
kezdeményezheti a közszolgáltatási díj felülvizsgálatát a közszolgáltatással kapcsolatos
költségeinek - költségelemzéssel alátámasztott - változása mértékének függvényében.
(2) A közszolgáltatási díjat úgy kell meghatározni, hogy az indokolt költségek és
ráfordítások megtérülésének és a tartós mőködéshez szükséges nyereség fedezetének
biztosítására alkalmas legyen és ösztönözzön a közszolgáltatás biztonságos és legkisebb
költségő ellátására, a közszolgáltató kapacitásának hatékony kihasználására, valamint a
hulladékkeletkezés csökkentésére és a hatékony hulladékgazdálkodásra.
(3) A díj megállapításánál indokolt költségnek és ráfordításnak minısül különösen a
hulladékbegyőjtéshez,
-szállításhoz
és
-ártalmatlanításhoz
szükséges,
a
hulladékártalmatlanító létesítmények, a közszolgáltatással kapcsolatos üzemeltetési és
karbantartási költségei és ráfordításai, a környezetvédelmi kiadások és ráfordítások,
valamint a közszolgáltatás körében mőködtetett létesítmények utógondozásának és
monitorozásának a díjfizetési idıszakra vetített, továbbá rekultivációjának költsége.
(4) A létesítmény utógondozásával, monitorozásával és rekultivációjával kapcsolatos díj
elemeként megállapított beszedett bevételeket a Közszolgáltató elkülönített módon
alapszerően tartja nyílván.
(5) A közszolgáltatás díjában jelenik meg az e rendelet szerint végzett hulladékgyőjtés, a
karácsonyfa begyőjtés, a nagydarabos lomtalanítás (évente egyszer), szelektív
hulladékgyőjtés (évente négyszer) költsége.
(6) Közszolgáltatási díjcsökkentı tényezıként kell figyelembe venni a közszolgáltatás
teljesítéséhez biztosított, a költségek ellentételezésére kapott költségvetési, illetıleg
önkormányzati támogatást, a közszolgáltatás teljesítése folyamatában keletkezı
melléktermékek (komposzt), valamint a szelektíven begyőjtött hulladékok
hasznosításából, vagy hasznosítás céljára történı átadásból származó bevételt.
(7) A tartós mőködéshez szükséges nyereségnek minısül a közszolgáltatás teljesítése során az elvonásokra, támogatásokra és a szolgáltatás jellegére tekintettel - képzett nyereség,
amely biztosítja az indokolt fejlesztések (bıvítések, rekonstrukciók) forrását, illetve az
indokolt befektetések megtérülését.
(8) Az utógondozási és monitorozási költségek a közszolgáltatási díjban akkor
érvényesíthetık, ha a Közszolgáltató az utógondozás, illetve a monitorozás körébe
tartozó feladatai ellátására tervet készít, amely alapján mennyiségarányosan megállapítja
az ennek megvalósításához évente szükséges, inflációval korrigált bevételt, s annak
mértékét a mérlegében a passzív idıbeli elhatárolásokkal szemben közvetlen költségként
számolja el, vagy ha az utógondozás, illetve monitorozás céljára szükséges fedezetet csak
közelíteni lehet, akkor az idıközönként ismétlıdı jövıbeni költségekre céltartalékot
képez.
(9) A közszolgáltatási díj megállapítása - a díj kiszámítására vonatkozó elıírások alapján általános forgalmi adó nélkül számított egységnyi díjtételek meghatározásával történik.
Az egységnyi díjtételt az indokolt költségek, ráfordítások és a tartós mőködéshez

szükséges nyereség összege és a várható szolgáltatási mennyiség hányadosaként kell
megállapítani.
(10) Az egységnyi díjtételek - elkülönítve - tartalmazzák a hulladék szállításának,
begyőjtésének, szelektív győjtésének (évente négy alkalom), lomtalanításnak és az
utógondozásra, illetve monitorozásra is kiterjedı ártalmatlanításának költségeit. Az
egységnyi díjtételek a számlázás költségeit is tartalmazzák.
(11) A közszolgáltatási díj megállapítását, illetve felülvizsgálatát megelızıen részletes
költségelemzést kell készíteni az (1)-(10) bekezdésben foglaltakra is tekintettel, melyhez
a Közszolgáltató köteles díjkalkulációt és az (1)-(10) bekezdésekben foglaltaknak
megfelelı költségelemzést készíteni a következı díjfizetési idıszakban alkalmazandó
közszolgáltatási díj alátámasztására. A díjkalkulációt és költségelemzést a díjfizetési
idıszak lejárta elıtt, legkésıbb november 1-ig az önkormányzat rendelkezésére
bocsátani.
(12) Ha a Közszolgáltató a közszolgáltatás körébe tartozó tevékenység mellett más gazdasági
tevékenységet is folytat, vagy más településen is folytat ilyen tevékenységet, a
költségtervben a költségek szigorú elkülönítésének módszerét is alkalmaznia kell.
(13) A közszolgáltatás díját a képviselı-testület egyéves díjfizetési idıszakra állapítja meg.
32.§
Az egységnyi díjtétel és a fizetendı díj megállapítása
(1) Az egységnyi díjtétel a szolgáltatást igénybe vevı által biztosított győjtıedényben az
elszállításra átvett hulladék - győjtıedényhez igazodó térfogata szerint meghatározott egyszeri ürítési díja. A győjtıedény egység 120 liter.
(2) A szemétszállításra igénybe vehetı zsákos szemétszállítás esetén a zsák és a
hulladékkezelés díját is magába foglaló díj mértéke: 250,- Ft + Áfa/darab.
(3) A közszolgáltatás igénybevételének éves díját az ingatlantulajdonos rendelkezésére
bocsátott győjtıedények számának, azok egyszeri ürítési díjának és az évi ürítések
számának szorzataként kell megállapítani. A közszolgáltatásért fizetendı díjat a
Közszolgáltató számlázza ki havonta az éves díj 1/12-ed részének figyelembevételével
Lad Község Önkormányzata felé.
33.§
A közszolgáltatás teljesítésének szünetelése
A hulladék kezelési helyi közszolgáltatás teljesítése csak törvényben, kormányrendeletben
meghatározott estekben szüneteltethetı, illetıleg korlátozható.
34.§
A hulladékkezelési közszolgáltatás hatálya alá nem tartozó
települési szilárd hulladékkal kapcsolatos egyes kérdések

(1) A hulladékkezelési közszolgáltatás nem terjed ki:
a) az inert hulladékra,
b) a nagy darabos hulladékra a jelen rendeletben foglalt, évi egyszeri alkalommal végzett
lomtalanítás kivételével és
c) a gazdálkodó szervezetnek a gazdasági tevékenységével összefüggésben keletkezett
települési szilárd hulladékára, ha nem kötelezett a közszolgáltatás igénybevételére
d) a veszélyes hulladékra.
(2) A hulladék termelıje, birtokosa a tevékenysége gyakorlása során keletkezı vagy más
módon a birtokába kerülı - a hulladékkezelési közszolgáltatás hatálya alá nem tartozó hulladékot a jogszabályokban foglalt elıírásoknak megfelelıen köteles győjteni (ideértve
az elkülönített győjtést is), továbbá az ártalmatlanításáról vagy a hasznosításáról
gondoskodni.
(3) Az ártalmatlanításra vagy hasznosításra vonatkozó kötelezettséget a hulladék termelıje,
birtokosa:
a) jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelelı ártalmatlanító vagy hasznosító
eljárás, berendezés, létesítmény alkalmazásával saját maga teljesíti, vagy
b) az erre feljogosított és engedéllyel rendelkezı hulladékkezelınek történı átadással, a
kezelés költségeinek megfizetésével teljesíti.
(4) Az ingatlantulajdonos jogosult a közszolgáltatás hatálya alá nem tartozó, az (1)
bekezdésben megjelölt hulladékának begyőjtésére, elszállítására, ártalmatlanítására,
illetve hasznosítására a Közszolgáltató szolgáltatását igénybe venni.
(5) Ha az ingatlantulajdonos a (4) bekezdésben foglaltakkal a Közszolgáltatót bízza meg, a
megrendelés és a szolgáltatás feltételeit megállapodásban rendezik. A Közszolgáltató
ilyen esetben a hulladék ártalmatlanításáról a jelen rendelet szerint kijelölt
hulladékártalmatlanító helyeken, az azokra vonatkozó hatósági engedélyben foglaltak
betartása mellett köteles gondoskodni.
35.§
(1) A közszolgáltatás alá nem tartozó inert hulladék, továbbá a települési szilárd hulladék
konténerrel történı szállítása esetében a hulladék termelıje, birtokosa és kezelıje a
közterület tisztán tartására vonatkozó jogszabályok szerint köteles eljárni.
(2) A hulladék átvétele, illetve szállítása során a hulladékkezelınek olyan gondossággal kell
eljárnia, hogy a hulladék a szállító jármőbe történı ürítésekor, illetıleg a szállítás
folyamán ne szóródjon és más környezetterhelést ne idézzen elı. Szállításból eredı
szennyezıdés esetén a hulladék eltakarításáról, a terület szennyezıdés-mentesítésérıl,
fertıtlenítésérıl, valamint az eredeti környezeti állapot helyreállításáról a hulladék
termelıje, birtokosa, illetıleg az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni.
(3) A hulladék termelıje, birtokosa, kezelıje köteles gondoskodni a közterület-használati
hozzájárulás, illetve engedély megszerzésérıl, ha a hulladék összegyőjtésére szolgáló
konténer a közterületen 24 órát, hétvégén 48 órát meghaladó idıtartamra kerül
kihelyezésre, vagy meghosszabbításáról, ha a közterület-használati hozzájárulás
idıtartama lejárt. Köteles gondoskodni továbbá a konténer környezetének folyamatos

tisztán tartásáról, fertıtlenítésérıl, a konténer telítıdése esetén annak haladéktalan
elszállításáról.
(4) Konténer közterületen a közúti és gyalogos forgalom biztonságát nem veszélyeztetı
módon, az alábbi elıírások megtartásával helyezhetı ki:
a) a községben átmenı fıközlekedési útvonalon konténer kizárólag folyamatos rakodás
idejére helyezhetı ki, gondoskodni kell arról, hogy az elszállítás a telítıdéskor
haladéktalanul megtörténhessen,
b) az a) ponton kívüli úton, amennyiben a konténer csak a közúti forgalom zavarásával
helyezhetı ki, az a) pontban foglaltak szerint kell eljárni.
(5) Közterületre kihelyezett konténeren el nem távolítható módon, jól láthatóan fel kell
tüntetni a konténer tulajdonosának cégnevét, telefonszámát.
36.§
Felelısség a hulladékgazdálkodási szabályok
megtartásáért
(1) Aki tevékenységével vagy mulasztásával a hulladékgazdálkodási jogszabályokban vagy
reá vonatkozó hatósági határozatban foglalt kötelezettségét megszegi és ezzel a
környezetet veszélyezteti, szennyezi vagy károsítja, vagy tevékenységét a
környezetvédelmi elıírások megszegésével folytatja, a más jogszabályokban foglaltak
szerinti (büntetıjogi, polgári jogi, közigazgatási jogi stb.) felelısséggel tartozik.
(2) A jogellenes tevékenységet folytató köteles
a) az általa okozott környezetveszélyeztetést, illetıleg
megszüntetni, illetıleg környezetkárosítást abbahagyni;
b) az általa okozott károkért helytállni;
c) a tevékenységet megelızı környezeti állapotot helyreállítani.

környezetszennyezést

(3) A jogellenes tevékenységért való felelısség - az ellenkezı bizonyításáig - annak az
ingatlannak a tulajdonosát és birtokosát (használóját) egyetemlegesen terheli, amelyen a
tevékenységet folytatják, illetıleg folytatták.
(4) A tulajdonos mentesül az egyetemleges felelısség alól, ha megnevezi az ingatlan
tényleges használóját vagy a hulladék tulajdonosát, és kétséget kizáróan bizonyítja, hogy
a felelısség nem ıt terheli.
37.§
A hulladékkezeléssel összefüggı kötelezettségek ellenırzése

(1) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi rendelkezések ellenırzését
az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Városi Intézete végzi.

(2) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelezettségek teljesítésének ellenırzése - a
magasabb szintő jogszabályokban és a jelen rendeletben foglaltak alapján - a jegyzı
feladata. A közterületen elhagyott hulladék körében az ellenırzés a jegyzı, illetve az
általa megbízott személy feladata.
(3) A környezetvédelmi hatóságok a külön jogszabályokban meghatározott körben
rendelkeznek ellenırzési és intézkedési jogosítványokkal.
(4) Az ellenırzésre jogosultak szabálysértési feljelentést tehetnek és - jogszabályban
meghatározott körben - szabálysértési bírságot, illetve hulladékgazdálkodási bírságot
szabhatnak ki.
38.§
Hulladékgazdálkodási bírság
(1) A hulladékgazdálkodási bírságot a környezetvédelmi hatóság szabja ki.
(2) A jegyzı a külön jogszabályban meghatározott esetekben hulladékgazdálkodási bírság
kiszabására jogosult.
(3) A hulladékgazdálkodási bírság nem mentesít a büntetıjogi, a szabálysértési, továbbá a
kártérítési felelısség, valamint a tevékenység korlátozására, felfüggesztésére, tiltására,
illetıleg a megfelelı védekezés kialakítására, a természetes vagy korábbi környezet
helyreállítására vonatkozó kötelezettség teljesítése alól.
(4) A jogerısen kivetett hulladékgazdálkodási bírság adók módjára behajtható köztartozás.
39.§
Szabálysértések
(1) Szabálysértést követ el – amennyiben cselekménye bőncselekménynek vagy más
szabálysértésnek nem minısül – és 30.000 Ft-ig terjedı pénzbírsággal sújtható az, aki e
rendelet 11.§ (2), (3), bekezdéseiben, 19.§ (1) bekezdésében, 20.§ (1), (2), (3),
bekezdéseiben, 22.§ (1), (3), (4), (5), (6), (7), bekezdéseiben, 23.§ (2), (5), (6),
bekezdéseiben, 24.§-ában, 25.§ (1) bekezdésében, 26.§ (4), (5), bekezdéseiben, 29.§ (2),
bekezdésében, 35.§-ában foglaltakat megszegi.
(2) Aki települési szilárd hulladékot a közterületen engedély nélkül rak le vagy helyez el,
szabálysértést követ el, és 30.000 Ft-ig terjedı pénzbírsággal sújtható.
(3) Az e rendeletben meghatározott szabálysértések tetten ért elkövetıjével szemben külön
jogszabályban meghatározott összegig terjedı helyszíni bírság szabható ki.
40.§
Vegyes és hatályba léptetı rendelkezések

E rendelet 2006. év augusztus hó 15. napján lép hatályba. Kihirdetésérıl a helyben szokásos
módon a jegyzı gondoskodik. E rendelet hatálybalépésével egyidejőleg a helyi környezet
védelmérıl, a közterületek és ingatlanok rendjérıl, a település tisztaságáról szóló
1/2003.(I.16.) önkormányzati rendelet 13.§ - 16.§-ai hatályukat vesztik.

Lad, 2006. augusztus 8.

Pirosné Tamás Krisztina
polgármester

Boti Ferenc
körjegyzı

A rendelet kihirdetésének idıpontja: 2006. augusztus 11.

Boti Ferenc
körjegyzı

