Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2017. (VIII.21.) Önkormányzati rendelete
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról és igénybevételének helyi szintű szabályairól
Lesenceistvánd Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékokról szóló 2012. évi
CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi
önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva, Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprém Megyei Járási
Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya véleményének kikérésével a következőket
rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. §
(1) A rendelet személyi hatálya kiterjed Lesenceistvánd Község közigazgatási területén a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatást igénybe venni köteles valamennyi természetes és jogi
személy , illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ingatlanhasználóra.
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(2) A rendelet területi hatálya alá tartozó, Lesenceistvánd Község közigazgatási területén

belül a közszolgáltatási terület a belterület, továbbá Lesenceistvánd község helyi Építési
Szabályzata szerint a külterületi, beépítésre nem szánt általános és kertes mezőgazdasági
övezetből a tulajdoni lapon zártkertként jelölt ingatlanok (a továbbiakban: Zártkert) ,ahol
állandó vagy időleges életvitelszerű tartózkodásra alkalmas építmények, háztartások
találhatók.
2

(3)
(4)

Az Önkormányzat a hulladékgazdálkodási közfeladat-ellátási kötelezettségének az ÉszakBalatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás (a
továbbiakban: Társulás) útján tesz eleget.
(5) A Társulás az Észak-Balatoni Hulladékkezelési Konzorciummal (a továbbiakban: Konzorcium)
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést (a továbbiakban: Közszolgáltatási szerződés)
kötött.
A Konzorcium tagjai:
a) „VHK” Veszprémi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft.
b) „AVAR AJKA” Városgazdálkodási és Hulladékgazdálkodási Közszolgálató Nonprofit Kft
c) Balatonfüredi Hulladékgazdálkodási Közszolgálató Nonprofit Kft
d) Balatonalmádi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft
e) NHSZ Tapolca Hulladékgazdálkodási Közszolgálató Nonprofit Kft
f) KÖZSZOLG Pápai Köztisztasági és Szolgáltató Nonprofit Kft
(6) Az Észak-Balatoni Hulladékkezelési Konzorcium tagjainak a közszolgáltatás egészéhez
viszonyított aránya:
a) 35,87 % „VHK” Veszprémi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft.
b) 20,77 %„AVAR AJKA” Városgazdálkodási és Hulladékgazdálkodási Közszolgálató Nonprofit
Kft
Az 1.§ (2) bekezdését módosította a 12/2017. (XII.11.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépés
napja: 2017. december 12.
2 Az 1.§ (3) bekezdését hatályon kívül helyezte a 12/2017. (XII.11.) önkormányzati rendelet.
Hatálytalan 2017. december 12. napjától.
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c) 3,96 % Balatonfüredi Hulladékgazdálkodási Közszolgálató Nonprofit Kft
d) 5,34 % Balatonalmádi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft
e) 16,77 % NHSZ Tapolca Hulladékgazdálkodási Közszolgálató Nonprofit Kft
f) 11,65 %KÖZSZOLG Pápai Köztisztasági és Szolgáltató Nonprofit Kft
(7)

Lesenceistvánd
közigazgatási területén hulladékgazdálkodási közszolgáltatásban
a
Közszolgáltatási szerződésben foglaltak
szerint a hulladék átvételében, gyűjtésében,
elszállításában közreműködőként jogosult részt venni az NHSZ Tapolca Nonprofit Kft.
(székhelye: Tapolca, Halápi u. 33.) (a továbbiakban Közszolgáltató).

(8) A települési szilárd hulladék elhelyezése, ártalmatlanítása és hasznosítása Királyszentistváni
Regionális Hulladékkezelő Központban történik. A hulladék ártalmatlanításáról vagy
hasznosításáról az ÉBH Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. köteles
gondoskodni.
(9) A közszolgáltatási díj számlázását és a díjak beszedését a Nemzeti Hulladékgazdálkodási
Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság végzi (a továbbiakban:
Koordináló szerv)

Az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat ellátása során biztosított
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma
3

1/A. §

Az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat ellátása az alábbiakra terjed ki:
a) az ingatlanhasználók által gyűjtőedényben gyűjtött települési hulladék
összegyűjtésére és elszállítására – ideértve a háztartásban képződő zöld hulladék,
vegyes hulladék, valamint elkülönítetten gyűjtött hulladék összegyűjtését és
elszállítását is,
b) a lomtalanítás körébe tartozó lomhulladék évente egyszeri, a Közszolgáltató által
meghatározott időpontban történő begyűjtése és elszállítása,
c) az ingatlanhasználók által a házhoz menő hulladékgyűjtés során elkülönített települési
hulladék összegyűjtésére és 4 heti rendszerességgel történő elszállítására,
d) a hulladékgyűjtő szigeteken összegyűjtött hulladék heti rendszerességgel történő
elszállítására,
e) önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat körébe tartozó hulladék kezelésére.

Az ingatlanhasználók kötelezettségei
2. §
(1) Az ingatlanhasználók kötelesek a keletkező települési szilárd hulladékot az e rendeletben
meghatározott módon és helyen gyűjteni.
Alapvető kötelességük e tekintetben, hogy:

A 1/A. §-t beillesztette a 12/2017. (XII.11.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépés napja: 2017.
december 12.
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a) a települési szilárd hulladékot – különös tekintettel a hulladék további kezelésére – az
elszállításra való átvételig gyűjtsék, illetve tárolják,
b) az keletkező települési szilárd hulladék kezelésére az Önkormányzat által szervezett
közszolgáltatást vegyék igénybe, illetve a hulladékot a begyűjtésre e rendeletben feljogosított
Közszolgáltatónak adják át.
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c) Lesenceistvánd közigazgatási területén üdülő övezet nem került kialakításra.
d) A közszolgáltatás igénybevétele az állandó lakás céljára szolgáló ingatlanok használói
részére egész évben kötelező.
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e) A közszolgáltatási területen az időleges, és üdülő használatú (a továbbiakban: időleges
használatú) beépített ingatlanok esetében az ingatlanhasználó a közszolgáltatást
tárgyév április 1. és szeptember 30. napja közötti időszakban köteles igénybe venni.
7
f) Az ingatlan állandó vagy időleges használatát az ingatlannyilvántartás, a rendeltetés,
illetve a népesség nyilvántartás alapján kell megállapítani.
5

(2) A helyi közszolgáltatás körében az ingatlanhasználó és a Közszolgáltató közötti jogviszonyt a
települési szilárd hulladékra vonatkozó közszolgáltatás esetében az a tény hozza létre, hogy a
Közszolgáltató az ingatlanhasználó számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás
teljesítésére rendelkezésre áll. Gazdálkodó szervezet vonatkozásában a szerződés megkötésével
jön létre a szolgáltatási jogviszony
8
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(3) A Közszolgáltatási

szerződés a törvényben előírt kötelező tartalmi elemeken felül
tartalmazza:
a) a szerződés időbeli hatályát,
b) a közszolgáltatás ellátásához szükséges vagyonnal és finanszírozással kapcsolatos
rendelkezéseket,
c) biztosítékokkal, kártérítésekkel kapcsolatos megállapodásokat,
d) a Közszolgáltatási szerződés módosításával, megszüntetésével kapcsolatos
rendelkezéseket,
e) a Társulásban tag önkormányzatok kötelezettségeit.

(4)

A 2.§ (1) bekezdés c) pontját beillesztette a 12/2017. (XII.11.) önkormányzati rendelet. Hatályba
lépés napja: 2017. december 12.
5 A 2.§ (1) bekezdés d) pontját beillesztette a 12/2017. (XII.11.) önkormányzati rendelet. Hatályba
lépés napja: 2017. december 12.
6 A 2.§ (1) bekezdés e) pontját beillesztette a 12/2017. (XII.11.) önkormányzati rendelet. Hatályba
lépés napja: 2017. december 12.
7 A 2.§ (1) bekezdés f) pontját beillesztette a 12/2017. (XII.11.) önkormányzati rendelet. Hatályba
lépés napja: 2017. december 12.
8 A 2.§ (3) bekezdését módosította a 12/2017. (XII.11.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépés napja:
2017. december 12.
9 A 2.§ (4) bekezdését hatályon kívül helyezte a 12/2017. (XII.11.) önkormányzati rendelet.
Hatálytalan 2017. december 12. napjától.
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(5) Az ingatlanhasználók az ok bekövetkezésétől számított 15 napon belül kötelesek a
Közszolgáltatónak bejelenteni, ha tulajdonosváltozás vagy egyéb ok (az ingatlanát bármilyen
jogcímen más használatába, birtokába adja) folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté
válnak. A bejelentésben meg kell jelölniük az ingatlanon nem rendszeres szilárd hulladék várható
mennyiségét. Az ingatlanhasználó személyében bekövetkezett változás esetén az új tulajdonos
nevének és elérhetőségi címének a Közszolgáltatóhoz történő bejelentése napjáig a háztartási
szilárd hulladék elszállítása után esedékes közszolgáltatási díjat a régi ingatlanhasználó köteles
megfizetni.
(6) Az ingatlanhasználót akkor nem terheli az (1) bekezdésben foglalt kötelezettség, ha az ingatlan
beépítetlen és ott hulladék sem keletkezik.
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(7)
(8) Ha az ingatlan több helyrajzi számon van feltüntetve a Földhivatali nyilvántartásba (pl.: tetőtér
beépítés, ráépítés, melléépítés stb.), abban az esetben a különböző helyrajzi szám szerinti
ingatlanhasználók külön-külön kötelesek megfizetni a közszolgáltatást igénybe venni.
(9) Az az ingatlanhasználó, akinek ingatlanán települési szilárd hulladék keletkezik, de az ingatlana
egyidejűleg gazdálkodó szervezet cégnyilvántartásban bejegyzett székhelyéül, telephelyéül vagy
fióktelepéül is szolgál, köteles a települési szilárd hulladékát a gazdálkodó szervezet által az
ingatlanon folytatott gazdasági tevékenysége során keletkezett hulladéktól elkülönítetten gyűjteni
és arra közszolgáltatást igénybe venni, feltéve ha az ingatlanon keletkezett összes települési szilárd
hulladékra nem a helyben szervezett kötelező közszolgáltatást veszi igénybe.

A használaton kívüli ingatlanra vonatkozó szabályok
3. §
(1) Mentesül a kötelező közszolgáltatási díj ürítési díjának megfizetése alól az az
ingatlanhasználó, akinek használaton kívüli ingatlanán települési hulladéka nem keletkezik,
életvitelszerűen nem lakja az ingatlant, az folyamatosan használaton kívül van (a továbbiakban:
használaton kívüliség).
Az ingatlanhasználónak a használaton kívüliséget a Közszolgáltató felé jelezni kell. Erre irányuló
kérelmét a Közszolgáltatónál erre a célra rendszeresített nyomtatványon írásban nyújthatja be. A
Közszolgáltató a kérelem bejelentését követő hónaptól biztosítja a mentességet.
(2) Az ingatlanhasználó köteles a használaton kívüliséget a Közszolgáltató részére az általa
választott elszámolási időszakra vonatkozó közüzemi (víz vagy elektromos áram) számláival
igazolni.
(3) Amennyiben a közüzemi számlák, az igazolások, vagy a (3) bekezdés szerinti leolvasott
óraállások nem igazolják a használaton kívüliséget, úgy a Koordináló szerv visszamenőleg, a
lakcím szerinti éves elszámolási időszak kezdő napjától jogosult egy összegben kivetni a
közszolgáltatási díjat. A közszolgáltatási díj a teljes évre vonatkozóan a mindenkori jegybanki
alapkamattal terhelten kerül kiszámlázásra. A Közszolgáltató a használaton kívüliséget
ellenőrizheti.
(4) A mentességben részesülő a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények
megváltoztatásáról 15 napon belül köteles értesíteni a Közszolgáltatót.
A használatában felfüggesztett ingatlanra vonatkozó szabályok
4. §

A 2.§ (7) bekezdését hatályon kívül helyezte a 12/2017. (XII.11.) önkormányzati rendelet.
Hatálytalan 2017. december 12. napjától.
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(1) Felfüggeszthető a közszolgáltatás nyújtása azoknak ingatlanoknak az esetében, amelyeken
előreláthatóan legalább 60 napig senki sem fog tartózkodni és emiatt települési hulladék sem
keletkezik.
(2) A felfüggesztésre vonatkozó igényt az ingatlanhasználónak írásban kell bejelentenie a
Közszolgáltató felé az általa erre rendszeresített formanyomtatványon, legalább 15 nappal a
felfüggesztés kívánt kezdő időpontja előtt. A felfüggesztés ideje alatt az ingatlanhasználó mentesül
a kötelező közszolgáltatási díj ürítési díjának megfizetése alól.
(3) Ha a felfüggesztés feltételeiben változás következik be, az ingatlanhasználó ezt köteles
haladéktalanul írásban bejelenteni a Közszolgáltatónak.
Amennyiben a felfüggesztés időtartama alatt a közszolgáltatás alá tartozó hulladék kerül
kihelyezésre, úgy az ingatlanhasználó egyidejű értesítése mellett a Közszolgáltató a hulladékot
elszállítja, az ingatlanhasználó pedig a közszolgáltatási díjat köteles megfizetni.
A Közszolgáltató jogosult az ingatlanhasználat felfüggesztését ellenőrizni.
(4) Az ingatlanhasználó köteles az ingatlanhasználat felfüggesztését a Közszolgáltató részére a
felfüggesztés időtartamára vonatkozó közüzemi (víz és elektromos áram) elszámoló számlák vagy
erről szóló közüzemi igazolás benyújtásával igazolni. Az igazolás benyújtásának határidejét a
Közszolgáltató mentességi kérelme tartalmazza.
(5) Amennyiben a közüzemi számlák, az igazolások nem igazolják az ingatlanhasználat
felfüggesztését, úgy a Koordináló szerv visszamenőleg jogosult egy összegben kivetni a
közszolgáltatási díjat. A közszolgáltatási díj a teljes időszakra vonatkozóan a mindenkori
jegybanki alapkamattal terhelten kerül kiszámlázásra.
A hulladékkezelési helyi közszolgáltatás ellátásának rendje
5. §
(1) Az ingatlanhasználó köteles a Közszolgáltató által nyújtott közszolgáltatást igénybe venni.
(2)
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(3)
(4) A közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről a Közszolgáltató az ingatlanhasználót írásban köteles
értesíteni. A hulladék begyűjtésének, elszállításának rendjét (gyakoriság, útvonal és időpont) – a
keletkező hulladékmennyiségek figyelembevételével - a Közszolgáltató köteles elkészíteni és arról
az ingatlanhasználókat – változás esetén is -írásban értesíteni, emellett a Közszolgáltató
ügyfélszolgálatán és weblapján (www.nhsztapolca.hu) közzétenni. Az Önkormányzat a saját
honlapján (www.lesenceistvand.hu) és hirdetőtábláján teszi közzé ezen információkat.
(5) A hulladékszállítás rendjét az Önkormányzat a Közszolgáltatóval egyeztetett módon hagyja jóvá.
A szállítás időpontjáról, annak rendjének változásáról a Közszolgáltató köteles a lakosságot
írásban
értesíteni,
emellett
a
Közszolgáltató
ügyfélszolgálatán
és
weblapján
(www.nhsztapolca.hu
)
közzétenni.
Az
Önkormányzat
a
saját
honlapján
(www.lesenceistvand.hu) és hirdetőtábláján teszi közzé ezen információkat.
(6) Amennyiben a települési szilárd hulladéknak minősülő hulladék - árusító, Közszolgáltató vagy
egyéb gazdasági tevékenység folytán - közterületen keletkezik, a tevékenység végzésére kiadott
közterület-használati hozzájárulás, illetve engedély birtokosa köteles az Önkormányzatnak
bejelenteni, hogy hulladékának kezeléséről hogyan gondoskodik. A közterület-használati
hozzájárulás, illetve engedély megadását az Önkormányzat az általa szervezett közszolgáltatás
igénybevételéhez kötheti.
11

Az 5.§ (2) bekezdését hatályon kívül helyezte a 12/2017. (XII.11.) önkormányzati rendelet.
Hatálytalan 2017. december 12. napjától.
12 Az 5.§ (3) bekezdését hatályon kívül helyezte a 12/2017. (XII.11.) önkormányzati rendelet.
Hatálytalan 2017. december 12. napjától.
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(7) A hulladékkezelési helyi közszolgáltatás feltételeiben bekövetkezett változásokról a
Közszolgáltató a szolgáltatást igénybe vevőket - a változás bekövetkezte előtt - írásban értesíteni
köteles.
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(8) A Zártkertben azok az időleges ingatlanhasználók, akiknek az ingatlanához a területre
jellemző speciális viszonyok miatt a gyűjtőjárat nem tud bemenni, a megfelelően (a
közszolgáltató jelzésével ellátott zsákban, vagy kukában) összegyűjtött háztartási
hulladékot az Önkormányzat és a Közszolgáltató által közösen a Rendelet 1.
mellékletében felsorolt közterületeken a házhoz menő járatprogram szerinti időpontokban
adhatják át a közszolgáltatónak.

Adatkezelésre vonatkozó szabályok
14

5/A. §

(1) Az ingatlanhasználónak adatszolgáltatási kötelezettsége áll fenn a Közszolgáltató felé a
közszolgáltatási díj beszedését érintően jelen rendelet 2. § (5)-(6) és (8)-(9) bekezdései, a
3. § és 4. §-okban szabályozottak alkalmazásához szükséges adatkörben a megjelölt
határidőben, ennek hiányában az ok bekövetkezésétől számított legkésőbb 15 napon
belül.
(2) A Közszolgáltató az ügyfélszolgálati feladatok ellátásához szükséges személyes adatokat
köteles bizalmasan kezelni és minden olyan biztonsági, technikai és szervezési
intézkedést megtenni, amely a biztonságos adatkezelést garantálja.
A gyűjtőedények rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos jogok és kötelezettségek
6. §
(1) Az ingatlanhasználók a települési szilárd hulladék gyűjtésére, illetve elszállítására a
Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített, az ingatlanhasználóok tulajdonát képező
gyűjtőedényt, valamint a gyűjtőedény űrtartalmát meghaladó mennyiségű alkalmi hulladék
gyűjtésére a Közszolgáltató által rendelkezésre bocsátott és azonosító jellel ellátott más
gyűjtőeszközt kötelesek igénybe venni. Lesenceistvánd Község közigazgatási területén a
közszolgáltatás ellátásához rendszeresített gyűjtőedény minimális űrtartalma 60 liter, 80 liter vagy
120 liter.
(2) A helyi közszolgáltatási területre rendszeresített, szabványos gyűjtőedények típusát, darabszámát
és ürítésre való átadásának helyét a Közszolgáltató az Önkormányzat egyetértésével állapítja meg
a keletkezett hulladékmennyiség és a gyűjtési/ürítési gyakoriság figyelembevételével.
(3) A közszolgáltatás igénybevételének megtagadása esetén is köteles az ingatlanhasználó a kötelező
közszolgáltatás igénybevételére, és legalább a jelen rendeletben meghatározott, legkisebb
gyűjtőedény méretet (60éiter, 80 liter vagy 120 liter) és szállítási gyakoriságot is figyelembe vevő
közszolgáltatási díj megfizetésére.

Az 5.§-t (8) bekezdéssel kiegészítette a 12/2017. (XII.11.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépés
napja: 2017. december 12.
14 Az 5/A. §-t beillesztette a 12/2017. (XII.11.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépés napja: 2017.
december 12.
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(4) A 60, 80 vagy 120 literes gyűjtőedények hetente egyszer, a szigetes rendszerben gyűjtött
elkülönített hulladék igény esetén kerül ürítésre.
(5) A Közszolgáltató köteles a szállítóeszközéhez rendszeresített, és a keletkezett hulladék
mennyiségének megfelelő méretű és számú gyűjtőedényt a szolgáltatási körbe újonnan belépő
ingatlanhasználók rendelkezésére bocsátani, a kérelem kézhezvételétől számított tizenöt napon
belül. A szolgáltatást igénybe vevők vagy meghatalmazottjuk a gyűjtőedény átvételét aláírásával
kötelesek igazolni.
(6) Ha a szolgáltatást igénybe vevők a Közszolgáltató felé a valóságnak meg nem felelő mennyiséget
vagy adatot közölnek, és ennek folytán az átadásra kerülő hulladék mennyisége rendszeresen
meghaladja az átvett gyűjtőedények űrtartalmát, a Közszolgáltató a szolgáltatást igénybevevők
megkeresésével egyidejűleg - jogosult a tényleges mennyiségű hulladéknak megfelelő űrtartalmú
edényre cserélni az eredeti gyűjtőedényt, vagy a gyűjtésre átadott gyűjtőedények számát.
(7) A szokásos mennyiségen felül keletkező hulladék eseti összegyűjtésére egyszeri díj fizetése
mellett, a Közszolgáltató telephelyén (Tapolca, Nyárfa u. 3.) és székhelyén (Tapolca, Halápi u.
33.) emblémázott 110 literes műanyag zsák beszerezhető. A zsák forgalmi ára magában foglalja az
egyszeri szállítási és ártalmatlanítási díjat, valamint a zsák előállítási költségét.
A gyűjtőedények elhelyezésével, használatával és kezelésével kapcsolatos kötelezettségek
7. §
(1) A szolgáltatást igénybe vevő az átvett gyűjtőedényeket az ingatlan területén belül köteles
elhelyezni, kivéve ha az edény elhelyezése csak közterületen lehetséges
(2) Az igénybe vevő köteles az átvett gyűjtőedényeket a hulladék elszállítása céljából a
Közszolgáltató által megjelölt időpontban, a közterületen, a begyűjtést végző gépjárművel
megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni.
(3) A gyűjtőedényt legfeljebb a szállítási napot megelőző napon, 18 órától lehet kihelyezni a
közterületre, és a szállítást követően még a szállítás napján köteles az ingatlanra visszavinni.
(4) A szolgáltatást igénybe vevő köteles gondoskodni a gyűjtőedények tisztán tartásáról,
fertőtlenítéséről, rendeltetésszerű használatáról, valamint környezetük tisztán tartásáról. Kivételt
képeznek ez alól a szelektív hulladékgyűjtő sziget edényei.
(5) A szabályszerűen kihelyezett gyűjtőedények ürítése során esetlegesen keletkezett szennyeződés
takarításáról a Közszolgáltató köteles gondoskodni.
(6) Az ingatlanhasználó tulajdonát képező, a szolgáltatást igénybe vevők rendelkezésére bocsátott és
rendeltetésszerűen használt gyűjtőedények szükség szerinti javításáról, cseréjéről és esetleges
pótlásáról a szolgáltatást igénybe vevő köteles gondoskodni.
(7) A gyűjtőedény eltűnése, megsemmisülése esetén új gyűjtőedény beszerzése a szolgáltatást igénybe
vevő kötelezettsége
(8) A Közszolgáltató a közszolgáltatás keretében megtagadhatja a hulladék elszállítását, ha
a) nem a Közszolgáltató célgépéhez rendszeresített gyűjtőedényben kerül átadásra, vagy az
túltelítettség miatt nem zárható le, továbbá ha az folyékony, mérgező, tűz- és egyéb nem
háztartási szilárd hulladékot tartalmaz.
(b) Az (a) pontban említett esetekben a Közszolgáltató a szolgáltatást igénybe vevőt és a
Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatalt haladéktalanul - írásban - értesíti az elszállítás
megtagadásának tényéről és okáról. A szolgáltatást igénybe vevő a megtagadási okot maga köteles
megszüntetni vagy megszüntetéséről gondoskodni. Ha a szolgáltatást igénybe vevő e
kötelezettségének a hulladék elszállításának újabb időpontjáig nem tesz eleget, a Közszolgáltató a
szolgáltatást igénybe vevő költségére és felelősségére a hulladék elszállításának megtagadására
okot adó körülményt megszünteti vagy megszüntetteti, s az azzal kapcsolatban felmerült költségét
a Közszolgáltató külön tételként érvényesíti.

A hulladékgyűjtő-szigetes (szelektív) rendszerben történő elkülönített hulladékgyűjtés
8. §
(1) A hulladék a Közszolgáltató és az Önkormányzat által létesített és a Közszolgáltató által
üzemeltetett hulladékgyűjtő szigetekhez történő szállításáról az ingatlanhasználó gondoskodik.
(2) A gyűjtősziget használatáért a közszolgáltatást igénybe vevő ingatlanhasználó számára a
közszolgáltatás díján felül külön díjazás nem számítható fel.
(3) A közszolgáltatás területén üzembe helyezett szelektív hulladékgyűjtő szigetek
gyűjtőedényeibe a felirat szerinti, külön gyűjtött, szennyeződés mentes csomagolási hulladék
helyezhető el.
(4) A gyűjtőszigeteken csak a települési hulladék hasznosítható összetevőinek begyűjtése
történhet.
(5) Az elkülönítetten gyűjtött hulladékot a hulladékgyűjtő szigeten – a Közszolgáltató előírásaira
is tekintettel – úgy kell elhelyezni, hogy azok ne keveredjenek, és a környezetet ne szennyezzék.
(6) A hulladékgyűjtő szigetekre az edényzet felirataitól eltérő hulladék nem helyezhető el.
(7) A gyűjtőedényeket a Közszolgáltató szükség szerinti gyakorisággal, rendszeresen üríti.
(8) A Közszolgáltató az elkülönítetten gyűjtött hulladékot a települési hulladéktól elkülönítve,
külön erre alkalmas felépítménnyel rendelkező járművel szállítja el a kezelő, hasznosító
telephelyre. Az elkülönítetten gyűjtött hulladék elhelyezésére szolgáló szabványos gyűjtőedények
elhelyezéséről, az edények ürítéséről, karbantartásáról, a gyűjtőedények fertőtlenítéséről a
Közszolgáltató gondoskodik.
(9) A Közszolgáltató az ingatlanhasználóktól átvett elkülönítetten gyűjtött hulladékokat
válogatásra más hulladékkezelési engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek is átadhatja.

A házhoz menő rendszerben történő elkülönített hulladékgyűjtés
9. §
(1) Az elkülönítetten gyűjtött hulladékot az ingatlanhasználó a Közszolgáltató által biztosított, az
elkülönített gyűjtésre utaló jelzéssel ellátott víztiszta gyűjtőzsákban vagy kötegelve adja át a
Közszolgáltatónak.
(2) Az ingatlanhasználó az ingatlanon képződött települési hulladékból a szelektív gyűjtőzsákba a vegyes hulladéktól elkülönítetten - gyűjti a műanyaghulladékot és fém hulladékot, valamint a
kartonpapírból készült nagyméretű doboz kivételével a papírhulladékot. Az elkülönítetten
gyűjtendő hulladékokat a rendelet 1. számú melléklete határozza meg.
(3)Az üveg hulladék gyűjtése szigetes rendszerben történő elkülönített gyűjtéssel történik.
(4) A Közszolgáltató az elkülönítetten gyűjtött hulladékot az általa biztosított szelektív
gyűjtőzsákokból szállítja el.
(5) A Közszolgáltató nem veszi át a balesetveszélyt okozó, vagy sérült gyűjtőzsákban, nem
szelektív gyűjtőzsákban, nem a Közszolgáltató által biztosított szelektív gyűjtőzsákban gyűjtött
hulladékot. Amennyiben a szelektív gyűjtőzsákban az 2. számú mellékletben a papír és karton
csomagolási hulladék kivételével felsorolt hulladékon kívül más anyag is található, a
Közszolgáltató a hulladék elszállítását megtagadja. A papír és karton csomagolási hulladék
kizárólag a zsák mellett, összekötözve kerül elszállításra.
(6) A vegyes hulladék elhelyezésére szolgáló gyűjtőedénybe helyezhető települési
hulladékfajtákra, és az elkülönítetten gyűjtött hulladék gyűjtésének módjára a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló kormányrendelet szabályai az
irányadóak.

(7) A Közszolgáltató az elkülönítetten gyűjtött hulladékot havonta egy alkalommal szállítja el. A
szállítás időpontjáról, annak rendjének változásáról a Közszolgáltató köteles a lakosságot írásban
értesíteni, emellett a Közszolgáltató ügyfélszolgálatán és weblapján (www.nhsztapolca.hu)
közzétenni. Az Önkormányzat a saját honlapján (www.lesenceistvand.hu) és hirdetőtábláján teszi
közzé ezen információkat
A lomtalanítás alá tartozó alkalmi háztartási szilárd hulladékra vonatkozó külön rendelkezések
10. §
(1) Lomtalanítást a Közszolgáltató -az Önkormányzattal egyeztetett időpontban- évente egy
alkalommal szervez, a Közszolgáltató által megadott útvonalbeosztás szerint.
(2) A hulladék elszállítását, ártalmatlanítását, illetve hasznosítását a Közszolgáltató végzi.
(3) A hulladékot az ingatlanhasználó a Közszolgáltató által előzetesen megjelölt időpontban
helyezheti ki elszállítás céljából arra a helyre, amelyet a Közszolgáltató előzetesen megjelölt.
(4) Lomtalanítás során csak nem veszélyes hulladék helyezhető el, illetve adhat át a Közszolgáltatónak

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
11. §
Ez a rendelet 2017. október 1. napján lép hatályba.
Hatályát veszti: Lesenceistvánd Község Képviselő-testületének a települési szilárd hulladékkal
kapcsolatos közszolgáltatás rendjéről és a köztisztasággal összefüggő tevékenységről szóló 12/2006.
(VI.30.) számú rendelete és azt módosító 9/2009. (XII.03.), 12/2010. (XII.09.), 13/2010. (XII.22.),
14/2010. (XII.31.), 9/2011. (IV.22.), 20/2011. (XII.15.), 1/2012. (II.15.), 10/2012. (VI.29.) 4/2013.
(IV.8.), 7/2014. (X.30.), 10/2015. (XII.14.), 6/2016. (IV.8.), 9/2016. (VIII.16.), 12/2016. (XI.3.)
rendelet.

Tóth Csaba
polgármester

A rendelet 2017. augusztus 21. napján kihirdetésre került:

Dr. Gelencsér Ottó

Dr. Gelencsér Ottó
jegyző

jegyző

