Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1/2014.(I.30.) önkormányzati RENDELETE

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról
Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi.
CLXXXV. törvény 88.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 19. pontjában és a
hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) 35.§-ában biztosított
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet
Általános rendelkezések
1. A közszolgáltatás tartalma
1.§
(1) Az önkormányzat a Ht. 2.§ 34. pontjában definiált ingatlanhasználóknál keletkező
települési szilárd hulladék kezelésére hulladékkezelési közszolgáltatást szervez és tart fenn.
(2) A közszolgáltatás területi hatálya kiterjed Lőrinci város közigazgatási területére.
(3) A közszolgáltatás tárgyi hatálya kiterjed az ingatlanhasználó ingatlanán keletkező,
összegyűjtött és a közszolgáltató részére átadott települési hulladékra.
(4) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevétele egész évben kötelező.

2. A közszolgáltatási szerződés tartalma
2. §
(1) Az önkormányzat a közszolgáltatás ellátásának megszervezésére, fenntartására
vonatkozóan jelen rendelet és külön jogszabályok szerint köteles eljárni. A Képviselő-testület
a pályázat nyertesével az eredményhirdetést követő 30 napon belül, illetve a pályázati eljárás
nélkül kijelölt közszolgáltatóval a közszolgáltatás ellátására szerződést köt. A közszolgáltatási
szerződés nyilvános.
(2) A közszolgáltatási szerződésben rögzíteni kell a hulladékkezelési közszolgáltatás körében:
a) a közszolgáltatás megnevezését, tartalmát, a teljesítés területi határait,
b) a szerződés időtartamát,
c) a közszolgáltatónak a lakosság és ingatlantulajdonosok felé fennálló tájékoztatási
kötelezettségét, és teljesítésének módját,
d) a szerződés módosításának lehetséges okait és eljárási rendjét,
e) a közszolgáltatás finanszírozás elvei és módszerei.

II. fejezet
Részletes rendelkezések
3. A közszolgáltató közszolgáltatással összefüggő jogai és kötelezettségei
3. §

(1) A közszolgáltató és az ingatlan használója között a kötelező közszolgáltatással kapcsolatos
jogviszony szerződéskötéssel, ha az ingatlanhasználó a szerződéskötést elmulasztja, a
szolgáltatás igénybevételével jön létre.
(2) A közszolgáltató köteles elvégezni a közszolgáltatás minőségét javító, a szolgáltatás
ellentételezést esetlegesen csökkentő fejlesztéseket, beruházásokat és karbantartásokat a
közszolgáltatás folyamatos és biztonságos fenntartása mellett. Ennek teljesítéséhez a
közszolgáltató figyelemmel kíséri a pályázati lehetőségeket és lehetőség szerint kihasználja.
(3) A közszolgáltató a közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről és az abban bekövetkezett
változásokról - a változás bekövetkezte előtt - az ingatlanhasználót írásban köteles értesíteni
vagy a havonta megjelenő Lőrinci Hírei városi újságban felhívás közzététele útján
tájékoztatni. A települési hulladék begyűjtésének és elszállításának rendjét (gyakoriság, nap) a keletkező hulladék mennyiségének figyelembevételével - a közszolgáltató köteles
elkészíteni és arról az ingatlanhasználókat - változás esetén is - értesíteni.
(4) A közszolgáltató a (3) bekezdésben foglaltakról az ingatlanhasználókat a saját honlapján
keresztül is köteles tájékoztatni.
(5) A közszolgáltató hetente egy alkalommal köteles a települési hulladékot az
ingatlanhasználóktól elszállítani, az 1. sz. mellékletben felsorolt területen heti 2 alkalommal
történik a települési hulladék elszállítása.
(6) Ha az ingatlanhasználónál a hulladék mennyisége rendszeresen legalább 1 hónapon
keresztül meghaladja a 60 literes gyűjtőedény űrtartalmát, a közszolgáltató köteles és jogosult
- a köztisztaság biztosítása érdekében - az ingatlantulajdonos értesítésével, a tényleges
mennyiségű hulladéknak megfelelő űrtartalmú edényre cserélni az eredetileg az
ingatlantulajdonos tulajdonáéban álló, vagy rendelkezésére bocsátott gyűjtőedényt.
(7) Ha az ingatlanon keletkező települési hulladék mennyisége nem rendszeresen, hanem
alkalmilag haladja meg az átadott gyűjtőedények űrtartalmát, a közszolgáltató jogosult, de
nem köteles az így átadott, illetőleg a gyűjtőedény mellé kirakott települési hulladék
elszállítására.
(8) A közszolgáltató a közszolgáltatás keretében megtagadhatja a hulladék elszállítását, ha:
a) nem a rendszeresített gyűjtőedényben kerül átadásra a hulladék,
b) a gyűjtőedényben veszélyes hulladékot, folyékony, mérgező, tűz- és robbanásveszélyes
anyagot, állati tetemet, ürüléket vagy egyéb olyan anyagot helyeztek el, amely veszélyezteti a
hulladék gyűjtését, szállítását, ürítését végző, vagy más személyek életét és testi épségét,
egészségét vagy a gépek műszaki állapotát,
c) a gyűjtőedényben a rendeltetési töltősúlyánál több hulladékot helyeztek el, amiatt az
túltöltött, túlsúlyos és a gyűjtőedény nem zárható le.

4. Az ingatlanhasználó közszolgáltatással összefüggő jogai és kötelezettségei
4. §
(1) Az ingatlanhasználó az ingatlanán keletkező vagy birtokába került települési szilárd
hulladékot a környezet szennyezését megelőző, károsítását kizáró módon köteles gyűjteni, és

ahhoz saját tulajdonában lévő, vagy a közszolgáltató által biztosított gyűjtőedényt köteles
igénybe venni.
(2) A kötelező közszolgáltatás a közszolgáltató által meghatározott típusú gyűjtőedényből
történik:
a) 60 literes zárt edényzet,
b) 120 literes zárt edényzet,
c) 1100 literes zárt, a közszolgáltató által meghatározott típusú edényzet.
(3) A 60 literes gyűjtőedényre vonatkozó közszolgáltatás csak az egy- és maximum kettő fős
háztartásokban igényelhető. A közszolgáltató köteles a Lőrinci Polgármesteri Hivatal által
kiállítandó igazolást megkérni, és ennek beszerzését követően kötheti meg a 60 literes zárt
edényzetre a szolgáltatási szerződést.
(4) Amennyiben a szilárd hulladék mennyisége a gyűjtőedény méretét alkalmanként
meghaladja, köteles az ingatlanhasználó az erre rendszeresített, megfelelő űrtartalmú zsákot
beszerezni a Közszolgáltatótól térítési díj ellenében.
(5) Az ingatlanhasználó a hulladékról szóló törvényben foglalt kötelezettségein túlmenően
köteles:
a) a közszolgáltatónak 8 napon belül bejelenteni a hulladékról szóló törvényben
meghatározott adatmódosulását a személyes adatokról,
b) a települési hulladék gyűjtése és tárolása során megfelelő gondossággal eljárni annak
érdekében, hogy a települési hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét
ne veszélyeztesse, Lőrinci város természetes és épített környezetét ne szennyezze, a növényés állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja.
(6) Az ingatlanhasználó a gyűjtőedényeket az ingatlana területén belül köteles elhelyezni és
tárolni - kivételt képeznek az 1. sz. mellékletében felsorolt övezet(ek) ingatlanhasználói -, a
gyűjtőedényeket csak a hulladék elszállítása céljából és csak a közszolgáltató által megjelölt
szállítási napot megelőző napon 18 órától helyezheti ki a közterületre. A hulladék elszállítását
követően még a szállítás napján köteles a gyűjtőedényt az ingatlanhasználó az ingatlanára
visszavinni.
(7) Az ingatlanhasználónak a gyűjtőedény fedelét lecsukott állapotban kell tartania mind
tároláskor, mind a közterületre történő kihelyezésekor. A kihelyezett gyűjtőedény nem
akadályozhatja a jármű-, és gyalogos forgalmat és elhelyezése nem járhat baleset vagy
károkozás veszélyének előidézésével.
(8) Az ingatlanhasználó köteles gondoskodni a gyűjtőedény tisztántartásáról, rendeltetésszerű
használatra alkalmas állapotban tartásáról.
(9) A gyűjtőedény eltűnése vagy megsemmisülése esetén az ingatlanhasználó köteles
gondoskodni a közszolgáltató által rendszeresített gyűjtőedény beszerzéséről.

5. A gazdálkodó szervezetek települési hulladékkal összefüggő jogai és kötelezettségei
5 §.

(1) Gazdálkodó szervezet a Ht. 31. § (1) bekezdésében foglaltak szerint gondoskodik a
hulladék kezeléséről.
(2) A gazdálkodó szervezet vezetője köteles a közszolgáltatónak bejelenteni, ha a
hulladékkezelésről saját maga már nem tud gondoskodni. A bejelentést a mentességet okot
adó körülmény megszűnését követő 15 napon belül kell megtennie.
(3) Az az ingatlantulajdonos, akinek ingatlanán települési szilárd hulladék keletkezik, de az
ingatlana egyidejűleg gazdálkodó szervezet cégnyilvántartásban bejegyzett székhelyéül,
telephelyéül, vagy fióktelepéül szolgál, köteles a települési szilárd hulladékát a gazdálkodó
szervezetnek az ingatlanon folytatott gazdasági tevékenysége során keletkezett települési
szilárd hulladéktól elkülönítetten gyűjteni és arra közszolgáltatást igénybe venni, feltéve,
hogy a gazdasági tevékenységével összefüggésben keletkezett települési szilárd hulladékának
kezeléséről nem a közszolgáltatás keretében gondoskodik, a vonatkozó jogszabályban
foglaltaknak megfelelően.
6. A hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedények elhelyezése, használata
6. §
(1) A hulladék gyűjtésére szolgáló edényzetet több ingatlantulajdonos közösen is használhatja
a következő esetekben:
a) társasházak, lakásszövetkezetek, lakóközösségek által használt ingatlanokon,
b) ha egy ingatlanon több egyéni vagy társas vállalkozás, vagy jogi személy szervezete
működik, és valamennyi érintett egybehangzóan és írásban is dokumentáltan így állapodott
meg.
(2) A közösen használt hulladékgyűjtő edény esetén a gyűjtőedény kapacitásának meg kell
felelnie a 30l/fő/heti ürítés minimális mennyiségnek.
(3) A gyűjtőedényzet közös használatára megállapodást kötők közös képviselőjének írásban
kell nyilatkoznia a közszolgáltató felé arról, hogy a gyűjtőedényt hol tárolják, és adják át
ürítésre, továbbá a díjfizetésre kötelezett személyről.
(4) Az ingatlantulajdonos a gyűjtőedényt - kivéve a közterületeken tartósan elhelyezett 1100
literes konténereket és az 1. sz. mellékletben felsorolt övezet(ek)et - az ingatlanán belül
köteles elhelyezni úgy, hogy ahhoz illetéktelen személyek és állatok ne férjenek hozzá.
(5) Az úszótelken kialakított ingatlanok tulajdonosai jogosultak a gyűjtőedények és
konténerek közterületen, erre a célra kijelölt helyen történő elhelyezésére. A konténer
közterületre történő tartós, folyamatos kihelyezése közterület-használati díj megfizetése alól
mentes.
(6) A gyűjtőedényzet mechanikai védelme érdekében az edényben elhelyezhető hulladék
maximális súlya:
- 60 literes gyűjtőedény esetén: 12 kg
- 120 literes gyűjtőedény esetén 24 kg
- 1100 literes konténer esetén 200 kg.

7. A lomtalanításra vonatkozó szabályok

7. §
(1) A lomhulladék kezelésének megszervezéséről és lebonyolításáról a közszolgáltató minden
év április első munkanapja és november utolsó munkanapja közötti időszakban gondoskodik.
Az évi egyszeri lomtalanítás külön díj felszámolása nélkül történik.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott évi egyszeri lomtalanításon kívüli időpontban a
közszolgáltató külön díj felszámítása ellenében szállítja el azt a települési szilárd hulladékot,
ami a rendszeresített gyűjtőedényekben mérete miatt nem helyezhető el.
(3) A lomhulladékot az ingatlanhasználó legfeljebb a szállítást megelőző nap 18 órája után
helyezheti ki az ingatlana előtti közterültre.
(4) A lomtalanítás nem terjed ki a veszélyes hulladékok elszállítására.

8. A közszolgáltatási díj fizetése
8 §.
(1) Az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a közszolgáltató részére
- a teljesített közszolgáltatás alapján, számla ellenében utólag - a (2) bekezdés kivételével
negyedévente köteles megfizetni. Az ingatlanhasználó és a közszolgáltató más fizetési
módban is megállapodhat (banki átutalás, csekk stb.).
(2) A jogi személyek, a jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek, vagy a
jogi személyiségek helyi szervezeti, egyéni vállalkozók, társasházak szövetkezeti lakásokban
élők az épületek közös költségeként a hulladékszállítás díját szerződéstől függően utólag
fizetik meg.
(3) Az ingatlantulajdonos személyének megváltozása esetén a közszolgáltatás díját a változás
közszolgáltató részére való bejelentés hónapjának utolsó napjáig a korábbi, azt követően
pedig az új ingatlantulajdonos köteles megfizetni.
(4) A közszolgáltatási díjat a számla kézhezvételétől számított 15 napon belül kell
kiegyenlíteni.
(5) Túlszámlázás esetén a többletösszeget és annak időarányos kamatait a közszolgáltató
visszafizeti vagy az ingatlanhasználó írásbeli kérelmére azt a soron következő, esedékes
díjfizetési kötelezettségbe beszámítja.
(6) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a települési szilárd
hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a közszolgáltató a
közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre
állását igazolja.
(7) A közszolgáltatási díjat tartalmazó számla adataival és összegével kapcsolatban az
ingatlanhasználó a közszolgáltatónál írásban kifogást emelhet. A kifogásnak a számla
kiegyenlítésére vonatkozó halasztó hatálya nincsen. A közszolgáltató a kifogásra, annak
kézhezvételétől számított 15 napon belül írásban köteles a jogorvoslati lehetőség
megjelölésével válaszolni.
(8) A hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlanhasználót terhelő
díjhátralék adók módjára behajtható köztartozás.

(9) A díjhátralék keletkezését követő 30 napon belül a közszolgáltatónak az ingatlanhasználót
fel kell szólítania díjfizetési kötelezettsége teljesítésére, amely felszólításnak tartalmaznia kell
a figyelmeztetést, mely szerint a tartozás adók módjára behajtható. A felszólítás
eredménytelensége esetén a közszolgáltató a díjhátralék keletkezését követő 45. napot
követően - a felszólítás megtörténtének igazolása mellett - a díjhátralék megfizetése iránti
igényét a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál kezdeményezi.

9. A közszolgáltatás szüneteltetése
9 §.
(1) Szüneteltethető a közszolgáltatás igénybevétele azokon az ingatlanokon, amelyeken
folyamatosan, legalább 90 napig senki sem tartózkodik és emiatt hulladék sem keletkezik.
(2) A szüneteltetésre vonatkozó igényt az ingatlantulajdonos írásban köteles bejelenteni a
közszolgáltatónak, mellékelve a közüzemi szolgáltatók alapszolgáltatási díjához közel eső
elmúlt 3 havi számlákat.
(3) Ha a szünetelés (1) bekezdés szerinti feltételeiben változás következik be, az
ingatlanhasználó ezt írásban 8 napon belül köteles a közszolgáltatónak bejelenteni.

10. A közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelésére vonatkozó
rendelkezések
10. §.
(1) Az e rendelet alapján a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételére köteles
ingatlanhasználókról a közszolgáltató nyilvántartást vezet az azonosításhoz szükséges adatok
feltüntetésével.
(2) A közszolgáltató az ingatlanhasználóval megkötendő szerződéshez szükséges személyes
adatok estében elsődlegesen az ingatlanhasználó adatszolgáltatása alapján ismeri meg.
Társasház esetén az ingatlanban tartózkodók létszámát az életvitelszerűen ottlakók alapján
kell megadni a közszolgáltató részére. A személyes adatok kezelése során a közszolgáltató az
információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló törvény rendelkezéseinek
megfelelően köteles eljárni.
(3) A közszolgáltató megteremti és fenntartja az adatkezelés személyi és tárgyi feltételeit,
gondoskodik az adatok biztonságáról, meghatározza azokat az eljárási szabályokat, amelyek
az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
11. A Folyékony hulladék kezelése
11. §.
(1) Az ingatlanhasználó az ingatlanon keletkező vagy onnan származó települési folyékony
hulladékot köteles a műszaki és közegészségügyi előírásoknak megfelelően gyűjteni, továbbá
az annak begyűjtésére jogosult kezelőnek átadni.
(2) Folyékony hulladék szállítása, leürítése, ártalmatlanítása csak az előírásoknak megfelelő
hulladékkezelési engedély birtokában végezhető.

III. Fejezet
Záró rendelkezések

12. §
Ez a rendelet 2014. február 1-én lép hatályba.
13. §.
A kihirdetéssel egyidejűleg hatályát veszti a Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének 26/2011 (XII.16.) önkormányzati rendelete.
Lőrinci, 2014. január 29.

VÍG ZOLTÁN SK.
POLGÁRMESTER

SCHOTTNER NORBERT SK.
ALJEGYZŐ

Kihirdetési záradék:

2014. január 30.
……………………………………….
kihirdetés napja

SCHOTTNER NORBERT SK.
ALJEGYZŐ

1. SZÁMÚ MELLÉKLET:
A HETI KÉTSZERI ALKALOMMAL ELSZÁLLÍTANDÓ HULLADÉK UTCAJEGYZÉKE
- LŐRINCI- ERŐMŰ LAKÓTELEP KISVÁROSIAS BESOROLÁSÚ ÖVEZETE.

