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Kerkabarabás Község Önkormányzati Képviselő-testületének
19/2012. (VII.30.) önkormányzati rendelete
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról
egységes szerkezetben az azt módosító 22/2012. (XII. 28.) és a 8/2013. (III.14.) önkormányzati
rendeletekkel
(utolsó módosítás dőlt betűvel szedve)
Kerkabarabás Község Önkormányzati Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1)
bekezdés a) pontja és 32. cikk (2) bekezdése szerinti jogalkotói hatáskörében eljárva, a
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (továbbiakban: Hgt.) 23. §-ában kapott
felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
A rendelet célja
1. § (1)

(2)

A rendelet célja Kerkabarabás község lakossága egészségének védelme, természeti és
épített környezetének megóvása a hulladékgazdálkodás eszközeivel, a településen
képződött hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentése, a hulladék
környezetkímélő ártalmatlanítása.
A rendelet céljának elérése érdekében Kerkabarabás község közigazgatási területén
minden tevékenységet úgy kell gyakorolni, hogy
a)
a környezetet a lehető legkisebb terhelje, illetve a környezet terhelése és
igénybevétele csökkenjen,
b)
biztosítsa a keletkező hulladék mennyiségének és minőségének megfelelő
kezelését, hasznosítását, ártalmatlanítását.
Értelmező rendelkezések

2.§

E rendelet alkalmazásában:
a)
települési szilárd hulladék:
aa) háztartási hulladék: az emberek mindennapi élete során a lakásokban,
valamint a pihenés, üdülés céljára használt helyiségekben és a lakóházak
közös használatú helységeiben és területein, valamint az intézményekben
keletkező,
ab) közterületi hulladék: közforgalmú és zöldterületen keletkező,
ac)
háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű hulladék: gazdasági
vállalkozásoknál keletkező – külön jogszabályban meghatározott
veszélyesnek nem minősülő szilárd hulladék.
b) nagydarabos hulladék:
a településen a háztartásokból a közszolgáltatás keretébe nem tartozó, nem
rendszeresen begyűjtött, a közszolgáltatás keretében rendszeresített
gyűjtőedényzet méreteit meghaladó hulladék;
c) építési törmelék:
építésből, bontásból származó anyag, feltéve, hogy az nem veszélyes
hulladék;
d) szelektíven gyűjtendő hulladék:
da) az önkormányzat közigazgatási területén létesült hulladékgyűjtő szigeteken
elhelyezett gyűjtőedényekben elhelyezendő üveg (fehér és színes), papír
és műanyag hulladék,
db) a hulladékudvarba beszállított, elkülönítetten gyűjtött hulladékokat és a
zsákban szelektíven gyűjtött hulladékok.
e) hulladékgyűjtő sziget:
a háztartásokban keletkező, hasznosításra alkalmas, különböző fajtájú,
elkülönítetten
gyűjtött
háztartás
hulladék
begyűjtésére
szolgáló,
lakóövezetben, közterületen kialakított, felügyelet nélküli, folyamatosan
rendelkezésre álló begyűjtőhely, szabványosított edényzettel.

(1): Hatályon kívül helyezte 22/2012. (XII. 28.) ÖR 2013. január 1. napjától
(2): Módosította 8/2013. (III. 28.) ÖR 2012. július 31. napjával
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A hulladékkezelési közszolgáltatás
közszolgáltatás tartalma

hatálya,

Közszolgáltató

megnevezése,

3.§

Az önkormányzat a jelen rendeletben foglaltak szerint hulladékkezelési közszolgáltatást
tart fenn a település szilárd hulladék rendszeres gyűjtésére, elszállítására,
ártalmatlanítására és kezelésére, és a felsorolt tevékenységek ellátásáról kötelező helyi
közszolgáltatás útján gondoskodik.

4. § (1)

A hulladékkezelési közszolgáltatás Kerkabarabás község közigazgatási területére terjed
ki.
A hulladékkezelési közszolgáltatás kiterjed Kerkabarabás község közigazgatási területén
lévő valamennyi ingatlantulajdonosánál, tulajdonosi közösségénél, birtokosánál vagy
használójánál (továbbiakban együtt: ingatlantulajdonos) keletkező település szilárd
hulladékra. Az ingatlantulajdonos az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladék
gyűjtéséről és annak begyűjtésére feljogosított és engedéllyel rendelkező
hulladékkezelőnek történő átadásáról az e rendeletben meghatározott módon köteles
gondoskodni.
Az ingatlantulajdonos a jelen rendeletben meghatározottak szerint jogosult és köteles
igénybe venni a hulladékkezelési közszolgáltatást.

(2)

(3)
5.§ (1)

Kerkabarabás község közigazgatási területén a hulladékkezelési közszolgáltatás
teljesítésére kizárólagosan jogosult hulladékkezelő a Lenti Hulladékkezelő Korlátolt
Felelősségű Társaság (8960 Lenti, Petőfi u. 4.) (továbbiakban: Közszolgáltató), amely
kötelező közszolgáltatónak minősül. A Közszolgáltató Kerkabarabás község
közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi
közszolgáltatás teljesítésére jogosult és kötelezett. A Közszolgáltató végzi Kerkabarabás
települési szilárd és veszélyes hulladékainak gyűjtését és szállítását, továbbá
gondoskodik a hulladék elhelyezéséről és ártalmatlanításáról.
(2) Az önkormányzat a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos feladatainak megvalósítása
során a hulladékgazdálkodási törvényben megfogalmazott célok elérése érdekében
együttműködik a környező települések önkormányzataival, részt vesz a Nyugt-Balaton és
Zala folyó medence nagytérségi települési szilárd hulladékai kezelésének korszerű
megoldására létrehozott Önkormányzati Társulásban (továbbiakban: ZALAISPA
Hulladékgazdálkodási Társulás). Az önkormányzat a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási
Társulás keretein belül gondoskodik a települési szilárd hulladék elhelyezésére szolgáló
ártalmatlanító hely, hasznosító hely kialakításáról, fenntartásáról, üzemeltetéséről.
(3) A települési szilárd hulladék elhelyezésére és ártalmatlanítására kijelölt hely a ZALAISPA
Hulladékgazdálkodási Társulás tagjainak közös tulajdonában lévő, zalaegerszegi
0182/13. hrsz-ú ingatlanon elhelyezkedő hulladékártalmatlanító létesítmény, melyet
Közszolgáltató az általa összegyűjtött és elszállított települési szilárd hulladék
elhelyezése és ártalmatlanítása céljából köteles igénybe venni.
(4) A (3) bekezdésben körülírt, a települési szilárd hulladék elhelyezésére és
ártalmatlanítására
kijelölt,
zalaegerszegi,
0182/13.
hrsz-ú
ingatlanon
lévő
hulladékártalmatlanító létesítmény üzemeltetésére irányuló kötelező közszolgáltatás
kizárólagos teljesítésére jogosult, illetőleg kötelezett a lerakót üzemeltető közszolgáltató,
aki (amely) köteles a Közszolgáltató által összegyűjtött és a kijelölt hulladékártalmatlanító
helyre beszállított települési szilárd hulladék elhelyezését és ártalmatlanítását elvégezni.

6. § (1)

A hulladékkezelési közszolgáltatás tartalma:
a) a Közszolgáltató szállítóeszközeihez rendszeresített és általa rendelkezésre
bocsátott, illetve az ingatlantulajdonos tulajdonát képező gyűjtőedényben
vegyesen gyűjtött háztartási hulladék és háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és
összetételű hulladék házhoz menő járattal történő rendszeres begyűjtése és
elszállítása;
b) a Közszolgáltató által fenntartott és működtetett szelektív hulladékgyűjtő
szigeteken, továbbá a Közszolgáltató által rendelkezésre bocsátott,
szállítóeszközeihez rendszeresített gyűjtőedényben, vagy más eszközben
szelektíven gyűjtött települési szilárd hulladék begyűjtése;

(1): Hatályon kívül helyezte 22/2012. (XII. 28.) ÖR 2013. január 1. napjától
(2): Módosította 8/2013. (III. 28.) ÖR 2012. július 31. napjával
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(2)

c) a Közszolgáltató által erre a célra biztosított szállítóeszközén az ingatlanon
összegyűjtött és a Közszolgáltató rendelkezésére bocsátott nagy darabos,
lomtalanítás körébe vont települési szilárd hulladék évente legalább egyszeri – a
Közszolgáltató által meghatározott időpontban és helyen – történő begyűjtése és
elszállítása;
d) a háztartásokban keletkező veszélyes hulladéknak előzetesen egyeztetett
időpontban történő év egyszeri összegyűjtése és elszállítása;
e) a szelektíven begyűjtött hulladék újrahasznosítható részének hasznosításra
történő átadása;
f) a hulladék elhelyezése és ártalmatlanítása.
A Közszolgáltatóval való együttműködés tartalmát és feltételeit külön szerződés rögzíti.
Az önkormányzat, a Közszolgáltató és az ingatlantulajdonosok közszolgáltatással
kapcsolatos feladatai

7.§

Az
önkormányzat
a
hulladékkezelési
közszolgáltatás
keretén
belül
a
hulladékgazdálkodási törvényben előírtak szerint az alábbi feladatokat látja el:
a) a közszolgáltatás ellátására a szolgáltató kiválasztása, a szolgáltatóval szerződés
megkötése;
b) a közszolgáltatás díjának és a díjfizetés rendjének megállapítása;
c) a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos egyes, a jogszabályokban
meghatározott hatóság jogkörök gyakorlása.

8. § (1)

A Közszolgáltató kötelessége az e rendeletben és/vagy a közszolgáltatás szerződésben
foglaltak szerint – a környezetvédelmi, valamint az egyéb jogszabályi előírások
megtartásával – a közszolgáltatás igénybevételére köteles, vagy azt igénybe vevő
ingatlantulajdonosok részére biztosítani a 6. § (1) bekezdésben részletezett
közszolgáltatást.
A Közszolgáltató a magasabb szintű jogszabályokban és e rendeletben foglaltak szerint
köteles eleget tenni adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettségének.
A Közszolgáltató, amennyiben a kötelezően ellátandó közszolgáltatás mellett
hulladékkezelési engedélyének megfelelően 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.

(2)
(3)

9. § (1)

(2)

(3)

(4)

(5)
10. § (1)

Az ingatlantulajdonos köteles az önkormányzat által szervezett közszolgáltatás
igénybevételére: az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladék e rendeletben előírtak
szerinti gyűjtésére, a Közszolgáltatónak történő átadására, valamint a közszolgáltatási díj
megfizetésére.
Az ingatlantulajdonost nem terheli az (1) bekezdésében foglalt kötelezettség az olyan
beépítetlen ingatlana tekintetében, ahol senki sem tartózkodik, és ahol települési szilárd
hulladék nincs vagy nem keletkezik.
Az ingatlan-nyilvántartásban üdülőként nyilvántartott ingatlan tulajdonosa szezonális
jelleggel köteles a kötelező hulladékkezelési közszolgáltatást igénybe venni, május 1.
napjától szeptember 30. napjáig.
Az az ingatlantulajdonos, 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 szervezetnek az ingatlanon folytatott gazdasági tevékenysége során
keletkezett települési szilárd hulladéktól elkülönítetten gyűjteni és arra a közszolgáltatást
igénybe venni.
Gazdálkodó szervezet – a Hgt. 20. § (4) bekezdésében foglalt kivétellel – a Hgt. 21. § (2)
bekezdésében foglaltak szerint köteles a kötelező közszolgáltatás igénybevételére.
Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladékot az e
rendeletben meghatározott módon és helyen gyűjteni, továbbá hasznosításáról vagy
ártalmatlanításáról gondoskodni.

(1): Hatályon kívül helyezte 22/2012. (XII. 28.) ÖR 2013. január 1. napjától
(2): Módosította 8/2013. (III. 28.) ÖR 2012. július 31. napjával
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(2)

(3)

(4)

Az ingatlantulajdonos a keletkezett hulladékot – a rendelet keretein belül –
hulladékbegyűjtő vagy hulladékkezelő telepre – Lenti, 054/7. hrsz., Zalaegerszeg,
0182/13. hrsz. – külön engedély nélkül maga is elszállíthatja.
Az ingatlantulajdonos alapvető kötelessége, hogy:
a) a magánszemélynél keletkező veszélyes hulladékot külön gyűjtse és a
közszolgáltatónak a veszélyes hulladék gyűjtési napokon átadja;
b) a rendelet 1. mellékletében feltüntetett hulladékgyűjtő szigeten elhelyezett
edényzetekben, illetve szelektív hulladékgyűjtésre rendszeresített zsákban a
külön gyűjtendő hulladékát az 1. melléklet szerinti megosztásban elhelyezze
azzal, hogy a szelektív gyűjtésre rendszeresített zsákok a hulladékgyűjtő
szigeteken lévő edényzetek mellé nem helyezhetők ki, azokat csak külön
ingatlanhoz menő járattal lehet összeszedni;
c) a maradék (szelektíven szétválogatott és a veszélyes hulladéktól mentes) szilárd
hulladékot – különös tekintettel a hulladék további kezelésére – az elszállításra
való átvételig gyűjtse, tárolja;
d) az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladék kezelésére az önkormányzat
által szervezett közszolgáltatást igénybe vegye, és a hulladékot az e rendeletben
feljogosított hulladékkezelőnek adja át;
e) a közszolgáltatás igénybevételéért a díjat fizesse meg;
f) a hulladék gyűjtése során megfelelő 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;
g) az ingatlanán keletkező hulladékot alacsony szinten tartsa, feleslegesen
hulladékot ne bocsásson ki.
Az ingatlantulajdonos a változást követő 15 napon belül köteles bejelenteni a
Körjegyzőségre, ha a szilárd hulladék szállítási kötelezettségében vagy a kötelezett
személyében változás történik.
A hulladék közszolgáltatás ellátásának rendje és módja

11. § (1)

(2)

(3)

(4)

(5)

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. A közszolgáltatás igénybevételéről a (3) bekezdésben
foglaltak kivételével nem kell közszolgáltatás szerződést kötni.
Az ingatlan tulajdonosa köteles a Körjegyzőségnek – a tény bekövetkeztétől számított 15
napon belül – bejelenteni, ha tulajdonos, bérlő vagy használó személyének változása
vagy egyéb ok miatt a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik. A bejelentésben
meg kell jelölnie az ingatlanon keletkező rendszeres háztartási hulladék becsült
mennyiségét. A Körjegyzőség a bejelentésről értesíti a Közszolgáltatót.
A közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről, a hulladék begyűjtésének, elszállításának
rendjéről, időpontjáról a Közszolgáltató hirdetmény útján, közvetlenül vagy a
Körjegyzőség közreműködésével értesíti az ingatlantulajdonost.
Szüneteltethető a közszolgáltatás igénybevétele azokon az ingatlanokon, amelyeken
folyamatosan legalább 90 napig senki sem tartózkodik és emiatt hulladék sem keletkezik.
A szüneteltetésre vonatkozó igényt az ingatlantulajdonos írásban köteles bejelenteni a
Körjegyzőségre, a szünetelés kívánt kezdő időpontja előtt, azt legalább 15 nappal
megelőzően és a szünetelés időtartamának hozzávetőleges meghatározása mellett. Ha a
szünetelés feltételeiben változás következik be, az ingatlantulajdonos ezt írásban,
haladéktalanul köteles a Körjegyzőségre bejelenteni. A Körjegyzőség jelzi a változást a
Közszolgáltatónak. Amennyiben a szüneteléssel érintett ingatlan esetében a szünetelés
időtartama alatt hulladékkezelési közszolgáltatás alá tartozó hulladék kerül kihelyezésre,
úgy a szünetelés semmissé válik, és az ingatlantulajdonos köteles a közszolgáltatási díjat
megfizetni.
Az az ingatlantulajdonos, aki életvitelszerűen a település külterületében lévő ingatlanban él,
köteles az ingatlanán keletkező háztartási hulladék összegyűjtéséről és elszállíttatásáról a
Közszolgáltatóval kötött egyedi szerződéssel gondoskodni.

(1): Hatályon kívül helyezte 22/2012. (XII. 28.) ÖR 2013. január 1. napjától
(2): Módosította 8/2013. (III. 28.) ÖR 2012. július 31. napjával
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(6) Az (1) bekezdésben rögzített kötelezettség nem vonatkozik azon ingatlanokra, melyet a
Közszolgáltató bevont a heti rendszeres hulladékszállításba.
(7) A közszolgáltatás ellátására szerződést kell kötni:
a)
a 15. § (1) bekezdésében foglalt esetben;
b)
a közszolgáltatás gazdálkodó szervezet által történő igénybevétele
esetén, ha azt a Közszolgáltató indokoltnak tartja.
(8) A közszolgáltatás ellátására vonatkozó szerződés kötelező tartalmi elemei:
a)
a Közszolgáltató megnevezése, címe, adószáma, bankszámlaszáma,
cégjegyzékszáma, a hulladékkezelés tevékenység folytatására feljogosító
engedély száma;
b)
a közszolgáltatást igénybe vevő gazdálkodó szervezet megnevezése, címe,
adószáma, bankszámlaszáma, cégjegyzékszáma;
c)
a közszolgáltatást igénybe vevő természetes személy neve, születési neve,
születési helye és ideje, anyja neve, lakcíme;
d)
a közszolgáltatás igénybevételének kezdő napja;
e)
a teljesítés helye és módja;
f)
az ürítési gyakorítás;
g)
nem előre meghatározott időben történő ürítés esetén az ürítés módja;
h)
a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, a díj megfizetésének módja;
i)
a szerződés módosításának, felmondásának feltételei, a szerződés
megszűnésének esetei.
(9) A Közszolgáltató, illetve a szolgáltatást igénybe vevő természetes személy a szerződést
nem mondhatja fel. A gazdálkodó szervezet a szerződést írásban, 30 napos határidővel
mondhatja fel, amennyiben egyidejűleg gondoskodik a hulladék elhelyezéséről a hatályos
jogszabályoknak megfelelően.
12. § (1)

A Közszolgáltató a közszolgáltatás keretében Kerkabarabás község ingatlanairól ahol
életvitelszerűen tartózkodnak állandó vagy ideiglenes jelleggel – heti egy alkalommal,
előre meghatározott napon összegyűjti és elszállítja a települési szilárd hulladékot.
(2) Az ingatlantulajdonos a hulladékot kuka rendszerű szabványos gyűjtőedényben
helyezheti el. A szabványos hulladékgyűjtő edény beszerzéséről, karbantartásáról,
pótlásáról, rendeltetésszerű használatáról és tisztántartásáról az ingatlantulajdonos
gondoskodik. Szabványos hulladékgyűjtő edény mérete lehet:
a)
60 liter,
b)
120 liter.
(3) A szabványos hulladékgyűjtő edényben elhelyezhető hulladékmennyiségen felül esetileg
keletkező hulladék a Közszolgáltató által forgalmazott speciálisan jelölt műanyag zsákban
helyezhető el.
(4) Az ingatlantulajdonos köteles a gyűjtőedényt a hulladék elszállítása céljából a
Közszolgáltató által megjelölt időpontban, a közterületen, a begyűjtést végző gépjárművel
megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen kell elhelyezni. A hulladék elszállítása céljából
kihelyezett gyűjtőedény fedelének a közterület szennyezésének elkerülése érdekében
lecsukott állapotban kell lennie. A hulladékot a gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, hogy
az, az edény mozgatásakor és ürítésekor ne szóródjon, valamint a gépi ürítést ne
akadályozza. A kihelyezett gyűjtődény nem akadályozhatja a jármű és gyalogos
forgalmat, és elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének
előidézésével.
(5) A Közszolgáltató csak a (2) – (4) bekezdésben foglaltak szerint elhelyezett hulladékot
köteles elszállítani.

13. § (1)

Gazdálkodó szervezet jogosult a közszolgáltatás keretében elszállítandó hulladékot a
Közszolgáltatóval előre egyeztetett módon és feltételekkel más gyűjtőedényben (pl.:
konténerben) elhelyezni. A Közszolgáltató a szolgáltatás igénybe vételét írásbeli
megrendeléshez vagy szerződéskötéshez kötheti.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelő hulladékszállítás esedékességét az
ingatlantulajdonos jelzi a Közszolgáltatónak. A szállításról a Közszolgáltató lehetősége
szerinti legközelebbi időpontban gondoskodik.

(1): Hatályon kívül helyezte 22/2012. (XII. 28.) ÖR 2013. január 1. napjától
(2): Módosította 8/2013. (III. 28.) ÖR 2012. július 31. napjával
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14. § (1) A hulladékgyűjtő edényeket csak addig szabad megtölteni, hogy azok zárhatóak legyenek. A
gyűjtődényzetbe a hulladék bedöngölése vagy tömörítése tilos. Az edények ürítése során
figyelemmel kell lenni arra, hogy a gyűjtőedényzet teljes kiürítésre kerüljön. Nagyobb
terjedelmű hulladékot a gyűjtőedényzetbe helyezés előtt a megfelelő méretűre fel kell
darabolni.
(2) Tilos a külön jogszabályokban meghatározott veszélyes hulladékot a települési szilárd
hulladékkal összekeverni és azt a települési szilárd hulladék gyűjtésére szolgáló
rendszeresített gyűjtőedényben elhelyezni.
(3) A gyűjtőedényzetben tilos olyan hulladék elhelyezése, amely az edényzetet, a
szállítóeszközt, vagy a szállító személyzet testi épségét veszélyezteti (különösen: tégla,
beton, vas, stb.). Tilos a gyűjtőedényzetbe folyékony, mérgező, tűzveszélyes és
robbanásveszélyes anyagot, állat tetemet vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely
veszélyeztetheti a begyűjtést, ürítést végző személyek, vagy mások életét, test épségét,
egészségét.
(4) Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényben
összetömörödött vagy befagyott, illetve a tiltás ellenére az edényben lévő hulladékot úgy
összepréselték, hogy emiatt az edényt üríteni nem lehet, az ingatlantulajdonos köteles az
edényt üríthetővé, illetve használhatóvá tenni.
15. §

(1) A nagydarabos hulladék (lom) – lakásokban, nem lakás céljára szolgáló helyiségekben
használhatatlanná vált, nagyobb háztartási felszerelési tárgy, bútor, egyéb ingóság –
gyűjtéséről, elszállításáról és ártalmatlanításáról a Közszolgáltató évente legalább egy
alkalommal a hulladékkezelési közszolgáltatás keretében – külön díj felszámítása nélkül –
gondoskodik. Lebonyolításáról és megszervezéséről, a hulladék elszállításáról és
ártalmatlanításáról a Közszolgáltató gondoskodik. A Közszolgáltató kizárólag a
lakosságnál, a háztartásokban képződött, de a rendszeres hulladékszállításra
használatos gyűjtőedényekben el nem helyezhető, nagy darabos hulladék elszállítására
köteles. A Közszolgáltató által a közszolgáltatás keretében szervezett lomtalanítási
szolgáltatás semmilyen más hulladékra (így pl.: inert hulladék, építési törmelék,
járműroncs, biohulladék, rendszeres háztartási szilárd hulladék) nem terjed ki.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szolgáltatás időpontjáról minden évben a
Közszolgáltató és a polgármester állapodik meg. A lakosságot az önkormányzat a
helyben szokásos módon tájékoztatja.
(3) A hulladékot az ingatlantulajdonos legfeljebb a szállítást megelőzően 48 órával helyezheti
ki az ingatlana előtti közterületre. A veszélyesnek nem minősülő elektronikus hulladék
gyűjtésére az egyéb nagydarabos hulladéktól elkülönítve kerül sor, ezért az elektronikus
hulladék a kihelyezéskor elkülönítendő.
(4) Az elszállítandó hulladékot úgy lehet a közterületre kihelyezni, hogy az a jármű és
gyalogos forgalmat ne akadályozza, a zöldterületet és a növényzetet ne károsítsa, illetve
ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.
(5) A Közszolgáltató nyilvántartásában szereplő, 30 napon túl díjhátralékkal nem rendelkező
ingatlantulajdonos a háztartásában keletkező nagy darabos hulladékot külön díj fizetése
nélkül elhelyezheti a Lenti 23/7. hrsz-ú hulladékudvarban vagy a Lenti 054/7. hrsz-ú
ingatlanon az erre a célra kijelölt helyre. A szállításról az ingatlantulajdonos gondoskodik
saját költségére.

16. § (1)

(2)

(3)

(4)

A külön jogszabályokban kihirdetett hulladékjegyzékben nem szereplő, vagy ismeretlen
összetételű hulladékot veszélytelenségének, illetve veszélyességének megállapításáig
veszélyes hulladéknak kell tekinteni.
Minden tevékenységet, amelynek végzése során veszélyes hulladék keletkezik, úgy kell
végezni, hogy a veszélyes hulladék mennyisége, illetve veszélyessége a lehető legkisebb
legyen, illetve a hasznosítását minél nagyobb mértékben segítse elő.
A veszélyes hulladék birtokosa köteles megakadályozni, hogy tevékenysége végzése
során a veszélyes hulladék a talajba, a felszíni, a felszín alatti vizekbe, a levegőbe jutva
szennyezze vagy károsítsa a környezetet.
Az (1) – (3) bekezdésben meghatározott követelmények teljesítése érdekében a
háztartásokban keletkezett veszélyes hulladékokat az ingatlantulajdonos köteles a
települési szilárd hulladék más összetevőitől elkülönítetten gyűjteni és a veszélyes
hulladék átvételére feljogosított hulladékkezelőnek átadni, illetve az egyes veszélyes

(1): Hatályon kívül helyezte 22/2012. (XII. 28.) ÖR 2013. január 1. napjától
(2): Módosította 8/2013. (III. 28.) ÖR 2012. július 31. napjával
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hulladékoknak a többi hulladéktól való elkülönített gyűjtését biztosító gyűjtőhelyeket
igénybe venni.
(5) A háztartásokban keletkező veszélyes hulladékokat a Közszolgáltató a lomtalanítási
szolgáltatás keretében, de a nem veszélyes hulladéktól elkülönítetten térítésmentesen
gyűjti és szállítja, valamint gondoskodik az ártalmatlanításukról.
(6) A Közszolgáltató nyilvántartásában szereplő, 30 napon túl díjhátralékkal nem rendelkező
ingatlantulajdonos a háztartásában keletkező veszélyes hulladékot külön díj fizetése
nélkül elhelyezheti a Lenti 23/7. hrsz-ú hulladékudvarban vagy a Lenti 054/7. hrsz-ú
ingatlanon az erre a célra kijelölt helyre. A szállításról az ingatlantulajdonos gondoskodik
saját költségére.
17. § (1)

(2)

(3)

(4)

(5)

18. § (1)

(2)

19. § (1)

(2)

(3)

A lakosság a települési szilárd hulladék más összetevőitől elkülönítetten gyűjthető, a
rendelet 1. mellékletében meghatározott anyagokat a Közszolgáltató által működtetett
hulladékgyűjtő szigeten, illetve szelektív gyűjtésére rendszeresített zsákban jogosult
elhelyezni.
Gyűjtősziget használata esetén a hulladéknak az elhelyezés céljára szolgáló helyre
történő szállításáról az ingatlantulajdonos gondoskodik. A hulladékot a kijelölt helyen – a
Közszolgáltató előírásaira is tekintettel – úgy kell elhelyezni, hogy az más hulladékfajtával
ne keveredjen, és a környezetet ne szennyezze.
A hulladékgyűjtő szigeten elhelyezett gyűjtőedényekben, szelektív gyűjtésre
rendszeresített zsákban e kizárólag az azokon lévő feliratoknak megfelelő anyagú
hulladékokat szabad elhelyezni.
A szelektíven gyűjtött hulladék elhelyezésére szolgáló szabványos gyűjtőedények
elhelyezéséről, az edények ürítéséről, karbantartásáról és fertőtlenítéséről a
Közszolgáltató, a gyűjtőedények, gyűjtőszigetek és környékük tisztán tartásáról, a hó- és
síkosság-mentesítéséről az önkormányzat gondoskodik. A begyűjtést szolgáló
szabványos gyűjtőedényt – piktogrammal, más színnel, felirattal, stb. való jelöléssel vagy
speciális kialakítással (más alakú, színű edény) – meg kell különböztetni az egyéb
gyűjtőedénytől.
A szelektíven gyűjtött hulladék elhelyezésére szolgáló gyűjtőedények, illetve a
gyűjtősziget használatának rendjéről a Közszolgáltató rendszeresen köteles tájékoztatást
adni az ingatlantulajdonosoknak.
Az építési törmelék – mint hulladék elszállítására – az ingatlan tulajdonosa, az építtető,
illetőleg az köteles, akinek a tevékenysége révén a hulladék keletkezett (továbbiakban:
hulladéktulajdonos).
Az építési törmelék a Lenti 23/7. hrsz-ú hulladékudvarban vagy a Lenti 054/7. hrsz-ú
ingatlanon helyezhető el.
Az építési törmelék elhelyezéséért a közszolgáltatást
igénybevevő ingatlantulajdonos számára a közszolgáltatás díján felül külön díjazás nem
számítható fel.
A települési szilárd hulladék elhelyezésére, ártalmatlanítására a hatósági engedélyekben
rögzítettek betartásával az alábbi ingatlanokon kerülhet sor:
a)
Lenti, 054/7. hrsz.-ú ingatlanon,
b)
Zalaegerszeg 0182/13. hrsz.-ú ingatlanon és az ingatlanon lévő
létesítményben.
A hulladék ártalmatlanításáról, illetve hasznosításáról a Közszolgáltató gondoskodik. Az
ártalmatlanítást megelőzően a Közszolgáltató jogosult az átvett hulladék minőségét
ellenőrizni. A Közszolgáltató jogosult a közszolgáltatás körébe nem tartozó hulladék
átvételét megtagadni. A begyűjtött hulladék tulajdonosa a Közszolgáltató, kivéve a
Közszolgáltató által át nem vehető, a helyi közszolgáltatás keretébe nem tartozó hulladék,
mely az elhelyezést kezdeményező személy tulajdona marad. Az elhelyezést
kezdeményező személy a Közszolgáltató írásbeli felszólítását követően köteles a
hulladék jogszabályoknak, és egyéb rendelkezéseknek megfelelő ártalmatlanításáról
gondoskodni.
A hulladéklerakón a jogszabályoknak és a közszolgáltató hulladékkezelési engedélyének
megfelelő hulladék a lerakással a hulladéklerakót üzemeltető tulajdonává válik.
Személyes adatok kezelése, adatszolgáltatási, nyilvántartási kötelezettség

(1): Hatályon kívül helyezte 22/2012. (XII. 28.) ÖR 2013. január 1. napjától
(2): Módosította 8/2013. (III. 28.) ÖR 2012. július 31. napjával
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20. § (1)

(2)

(3)

(4)

(5)
21. § (1)

A Közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adat kezelésére a Hgt. 23. §
g) pontja alapján és a jelen önkormányzati rendeletben foglalt mértékben és
terjedelemben jogosult.
A Közszolgáltató és az önkormányzat, illetve a körjegyzőség a közszolgáltatással
összefüggésben az alább személyes adatok kezelésére jogosult:
a)
Hgt. 23. § g) pontjában meghatározott személyes adatok;
b)
a közszolgáltatás igénybevételének jogcíme (tulajdonos, használó, bérlő).
A közszolgáltatással összefüggő személyes adat csak a cél megvalósulásához
szükséges mértékben és ideig kezelhető.
A Közszolgáltató megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel köteles gondoskodni
az adatok biztonságáról. Az adatokat védeni köteles különösen a jogosulatlan hozzáférés,
megváltoztatás, nyilvánosságra hozás vagy törlés, illetőleg sérülés vagy megsemmisülés
ellen.
A Közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat az
ingatlantulajdonos azonosítására, jogszabályban előírt ellenőrzések végrehajtásával
kapcsolatos
feladatok
ellátására,
számlázásra,
postázásra,
kedvezmények
érvényesítésére, közüzemi díjhátralékok behajtására használhatja fel.
A Közszolgáltató nem jogosult az általa kezelt közszolgáltatással összefüggő személyes
adat nyilvánosságra hozatalára.
A Hgt. 51. §-ban meghatározott személyek és szervezetek a Hgt. 51. §-ában és a
164/2003. Korm. rendeletben foglaltak szerint kötelesek eleget tenni adatszolgáltatási és
nyilvántartási kötelezettségüknek.
A Közszolgáltató gondoskodik a közszolgáltatás keretében átvett hulladékok magasabb
szintű jogszabályokban megkövetelt nyilvántartásáról és bejelentéséről.

(2)

A hulladékkezelési közszolgáltatás díja
22. § (1)

(2)

(2)
(2)

Az önkormányzat területén 60 literes hulladékgyűjtő edényzet használatára jogosultak:
a)
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1)
bekezdés e) pontja szerinti egyedülélő személy.
b)
nyugdíjas személy.
Az önkormányzat a közszolgáltatás díjára vonatkozó kedvezményeket, mentességeket
nem állapít meg.

(3)
(2)
(4)
Záró rendelkezés
23. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Kerkabarabás Község
Önkormányzati Képviselő-testületének a települési szilárd hulladék közszolgáltatásért
fizetendő díjról szóló 13/2012. (V. 14.) önkormányzati rendelete.
Kerkabarabás, 2012. július 26.

Hácskóné Kovács Tímea
körjegyző

Paál István
polgármester

A rendelet kihirdetve: 2012. július 30.
(1): Hatályon kívül helyezte 22/2012. (XII. 28.) ÖR 2013. január 1. napjától
(2): Módosította 8/2013. (III. 28.) ÖR 2012. július 31. napjával
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Hácskóné Kovács Tímea
körjegyző
1. melléklet a 19/2012. (VII.30.) önkormányzati rendelethez

Hulladékgyűjtő sziget
Hulladékgyűjtő sziget a Kerkabarabás 67. hrsz.-ú ingatlanon működik.

Szelektíven gyűjtendő anyagkategóriák
- műanyag
- papír
- üveg
- fém

(1)

2. melléklet a 19/2012. (VII.30.) önkormányzati rendelethez

(1): Hatályon kívül helyezte 22/2012. (XII. 28.) ÖR 2013. január 1. napjától
(2): Módosította 8/2013. (III. 28.) ÖR 2012. július 31. napjával

