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Lovf szhet6ny Kiizs 6 g K6pvisel6-testtilet6nek 4 I 2014
(XII.15.) rendelete

Hatdlyos:20 l4-l 2-15 -16l

Lovfszhet6ny Kiizs69 K6pvisel6-testiilet6nek 4/2014 (XII.l5.) rendelete
a telepiil6si hullad6kkal kapcsolatos kiizszolgiltat6s16l

Lov{szhet6ny 6nkorminyzat K6pvisel6-testiilet6nek 412014.(XII.15.) rendelete
a telepiil6si hullad6kkal kapcsolatos kiizszolgr{ltatr{s16l

Lov6szhetdny Kdzsdg Onkorm6nyzat Kepviselo-testiilete a hulladdkr6l sz6l6 2012. evi
CLXXXV. torv6ny 88. $ (4) bekezd6s a), b), d) pontj6ban kapott felhatalmaz6s alapj6n, a
Magyarorszhghelyi <inkorm6nyzatair5l sz5l6 2011. dvi CLXXXX. torvdny 13.9 (l) bekezd6s
19. pontja szerinti feladatkordben elj6rva a kdvetkezrjket rendeli el:

Hullad6kgazd{lkodisi kiizszolgf ltatis

1. $ (1) Lov6szhetdny Kozsdg Onkorm6nyzata (a tov6bbiakban: onkormhnyzat) e
rendeletben foglaltak szerint hulladdkgazd6lkodiisi kdzszolg6ltatrlit (a
tov6bbiakban: kcizszolg6ltat6s) szewez ds tart fenn.

(2) A kozszolg6ltatfs kiterjed a teleptildsi hulladdk rendszeres gyiijtdsdre,
elsziilithsira,itrtalmatlanitistra6skezelds6re.
(3) Lov6szhetdny Kozs6g kozigazgatSsi teriileten a telepiildsi hulladdkkal

kapcsolatos kotelezo helyi kdzszolgilltatis teljesitdsdre jogosuli kozszolg6ltat6 (a
tov6bbiakban: Kozszolgriltat6): Ddlkom Nonprofit Kft.

A rendelet hatilya

2. $ A rendelet
ingatlanokra
azok tulajdonosaira

hatiiya az Lovilszhet6ny Kozsdg

terjed ki.

kozigazgat6si teri.iletdn l6v<j

ES

3.$ Az ingatlantulajdonos - kivdve a tulajdon6t kdpez6 be6pitetlen ingatlan (telek)
esetdn
jogosult 6s koteles a hullad6kgazdSlkod6si kozszolg6ltat6st ig6nybe venni.

A kiizszolgiltatfs ig6nybev6tel6nek m6dja 6s felt6telei

4' $ (1) Az ingatlantulajdonos 6s a Krizszolg6ltat6 kozcitti jogviszony - amely
alapj6n a Kozszol g6ltat6 iital biztositott kozi zolgilltatist ai ingatlantulaidonos
ig6nybe veszi - kezdo idopontja az a nap, amikor a K6zszolg6liat6 a
kozszolg6ltat6s teljesit6s6nek megkezddsdrol ds ldnyeges feltdteGiro I az
ingatlantulajdonost ir6sban drtesitette, vagy - ennek nianyauan - amikort6l a
kdzszolgilltatiis igdnybe v6teldnek lehet6s6ge az ingatlantulajdonos sz6m6ra
rendelkez6sre iill.

(2) A Kdzszolg6ltat6 6s az ingatlantulajdonos ir6sban kozszolg6ltat6si
szerziiddst kot egymiissal a kcizszolgdltatris igdnybe vdteldre. A sirzrjdds
megkdtdsdnek elmarad6sa vagy kdsobbi megk<itdse azonban nem befoly6solia a



kdzszolgdltat6s (1) bekezddsben emlitett - szerzod6skot6st6l fiiggetlen - kezd6
idripontj6t. A szerzoddskrit6s b6rmilyen okb6l tort6no elmarad6sa nem mentesiti az

ingatlantulajdonost a k<jzszolg6ltatris kdtelezo igdnybev6tele ds a dijfizetds
teljesit6se al6l.

(3 ) A k<izszo I g6ltat6si szerzo dls tafialmazza kiilono s en :

a. a Kozszolgiitato megnevezdsdt, szdkhelydt, telephelydt, adoszhmht, szhmlavezeto
p €nzintdzet6nek nevd t, szhmlaszhmit, k6rnye z etv d de lm i az o n o s i t6 adatait,

b. a kozszolg6ltat6st igdnybe vev6 ingatlantulajdonos adatait;
c. a krizszolg6ltat6si hely cim6t,
d. a krizszolg6ltat6shoz ig6nybe vett hulladdkgytijtS ed6ny rirm6rt6k6t, darabszfimht,

tipusit,
e. akozszolgiltatis dijit.

5. $ (1) A kozszolg6ltat6s felt6teleiben bekovetkez6 v6ltoz6sokr6l a

Kozszolgiltat6 az ingatlantulajdonost - a viitoz6s bekdvetkez6se elott legal6bb

tizenot nappal - dnesiti.
(2) A hulladdk gytijt6s6nek, elszillliths6nak e rendelet 6s a kozszolg6ltatdsi

szerz6d6s alapj6n meghatirozott rendjdt - az ingatlantulajdonosn6l keletkezo

hulladdkmennyis6g figyelembevdtel6vel - a Kozszolg6ltat6 hatilrozza meg ds an6l

az ingatlantulaj dono st ir6sban 6rtes iti.

6. g Az iidiiloingatlanok 6s idolegesen hasznillt ingatlanok tulajdonosai 6ltal fizetendo

hullad6kgazd6lkod6si kdzszolg6ltatisi dij az 6lland6 lak6ingatlan tulajdonos6ra

meghat6rozott 6ves dij 50%-a.

A K0zszol giitat6 jogai 6s kiitelezetts6gei

7. $ A Kozszolgilltato az e rendeletben eloirt szab6lyok szerint a rendelet hat6lya ahi

tartoz6 ingatlanokon keletkezett hulladdkot rendszeresen elsz6llitj a.

S. $ (1) A KozszolgilltatS a gyrijt6ed6ny kiiirit6s6t kim6letesen, az elvhrhato

gondoss6ggal kdteles v 6gezni.
(2) A gy.rijt6ed6nyben okozott k6rt a Ktizszolgilltato - ha a k6rokoz6s neki

felr6hat6 okb6l kovetkezett be tdrit6smentesen koteles kijavitani' A

Kozszolgiltat6 az ebb6l eredo javitisi munka idotartam6ra helyettesito

gyrijtOeaenyt biztosit. Ha a k6rokozfs nem r6hat6 fel a Kdzszolgiltat6nak, a

hasznilhatatlann6 v6lt gyrijt6ed6ny javit6sa, p6tl6sa, illetve cserdje az

ingatlantulaj donost terheli.

9. $ (1) A Krlzszolg6ltat6 a kdzszolg6ltatfssal osszefiigg6 szem6lyes adatok

kezel6s6re csak a c6l megval6sul6sihoz sztiks6ges m6rt6kben 6s ideig jogosult.

(Z) A Krizszolgfltat6 koteles gondoskodni az 6ltala kezelt adatok

biztons6g6r6l. Az adatokat vddeni kdteles kiilon<jsen a jogosulatlan hozzafdrds,

megv6ltoztat6s, nyilv6noss6gra hoz6s vagy torl6s, illet6leg s6riil6s vagy

megsemmisi.il6s ellen.



(3) A Kdzszolgiltat6 a k<izszolg6ltat6ssal dsszeftigg<i szem6lyes adatokat
csak az ingatlantulajdonos azonosit6s6ra, jogszab6lyban eloirt adatszolg6ltat6sra,
hat6s6gi ellen6rzdsek v6grehajt6siival kapcsolatos feladatok elliltilsdra, szhml/zisra,
post6zisra, kdzszolgiitat6si dij-h6traldkok behajt6sdra haszn6lhatja fel.

(4) A Kozszolgiltat6 nem jogosult az illtala kezelt - a kdzszolg6ltat6ssal
6 s szefi.ig 96 - szemdlye s adatok nyi lv6noss 69r a hozatalira.

Az ingatlantulajdonos jogai 6s kiitelezetts6gei

10' $ Az ingatlantulajdonost nem terheli a kdzszolg6ltatdsi dij-fizetdsi kdtelezettsdg a
tulaj don6ban l6v6 bedpitetlen ingatlan (telek) tekintetdben.

I l. $ Az ingatlantulajdonos aKijzszolg6ltat6nak nyolc napon beltil kriteles bejelenteni, ha
tulajdonosvilltozils vagy egy6b ok miatt akdzszolgilltatis igdnybev6tel6re k<jtelezettd
v6lik.

12. $ Az ingatlantulajdonos azilltala fajta ds jelleg szerint elktilonitett teleptil6si - feh6r 6s
szines tiveg, papir, mrianyag-palack - hullad6kot szdtvillogatvu, u hullad6kgyrijt6

pontokon talfilhato gyrij t6ed6nyekbe he lyezi el.

A hulladdksz6llit6s rendje

13. $ A hullad6k gytijt6sdnek 6s elsziillitris6nak rendj6t ds gyakoris6g6t e rendelet
hathrozza meg. A Kozszolghltat6 jogosult az ritvonal 6s a rendeletben ireghat6rozott
kdtelez6 szilllithsi napok mellett a napi vagy a heti id6pontok meghat droz6s6ra. Ha az
ritvonal 6s az id6pont villtozik, an6l a K0zszolg6liat6 az inlatlantulajdonosokat
6rtesfti.

14' $ A Kdzszolg|,ltato a hulladdk elszilllithsirt hetente egy alkalommal, a hulladdkfajt6k
iitvdte l6re alkalmas fe I 6p itmdnnye I rende lk ez6 g6pj ilrmrive I v6 gzi.

A hullad6k gyfijtf ed6ny rendelkez6sre bocsdtisa

15. $ (1) Az ingatlantulajdonos az ingatlan6n keletkezd vagy biftokeba kenilt
telepiildsi hullad6kot a kornyezet szennyezesdt megel6 26, k6rosii6s6tkiz6r6 m6dongyujti 6s ahhoz a Kdzszolgfultat6 sz6llit6eszk ozeiez rendszeresitett gyrijtrled6nyt
veszi igdnybe.

(2) A gytijt6ed6nyt az ingatlantulajdonos a K6zszolg6ltat6t6l is
megv6s6rolhada.

(3) A hulladdk elszitllithsira, illetve elsz6llitdsr a val6 el6k6szit6s6re:

szabv6nyositott, azonosit6 chippel vagy matriciival ell6tott 60, g0, ll0, r20,240 vagy
770 literes gyiijtoeddnyt,
szabvSnyositott, azonosit6 chippel vagy matric6val ell6tott l.l m3, 3 m3 vagy 5m3 tirm6rt6kti gfijt6eddnyt kell alkalmazni.

a.



(4) A gyijtried6nyekhez tartoz6 azonosit6 chipet a Kdzszolg|ltat6
t6ritdsmentesenbocs6tjaazingatlantulajdonosrendelkezds6re

(5) Ha az ingatlanon keletkez5 hulladdk mennyisdge meghaladja a (3)
bekezd6sben meghat6rozott gyrijtoed6nyek rirtartalm6t, a Kozszolg|ltato - az
ingatlantulajdonos 6ltal v6s6rolt, a Kcizszolgilltat6 6ltal a tdbblethulladdk
dsszegytijtds6re rendszeresitett, jekilt hulladdkgytijt6 zs6kban kihelyezett
hulladdkot is elsz6llida. Ennek tdbbletdijit az ingatlantulajdonos a hulladdkgyujt6
zs6k megv6s6rl6s6val fizeti meg.

16. $ (1) Az ingatlantulajdonos a hulladdkgyijt6 ed6nyeket a hullad6k elsz6llit6sa
cdlj6b6l az ingatlana el6tti kdzteriileten, a gytijt6st vegzo g6pjirmtivel
megkdzelithetri 6s iirit6sre alkalmas helyen k<iteles elhelyezi. A gyrijt6eddnyt
legkor6bban a sz6llit6si napot megel6z<i napon 18 6rilt6l lehet elhelyezni a

krjzteriiletre, kivdve a tart6san enged6lyezett elhelyez6st.
(2) Az ingatlantulajdonos a gytijtrieddnyt irgy koteles elhelyezni a

kdzteriileten, hogy az eddny fedele - a krjzteriilet szennyez6sdnek elkeriildse
drdekdben - lecsukott 6llapotban legyen. A hullad6kot az ingatlantulajdonos a

gytijtrieddnybe rigy kriteles beletenni, hogy az az ed6ny mozgatSsakor 6s iiritdsekor
ne sz6r6djon ki, valamint a g6pi iirit6st ne akadillyozza.

(3) A kdzteriileten elhelyezett gyijt6ed6nybol hullad6k nem vehet6 ki 6s

abban senki nem v6logathat.
(4) Az ingatlantulajdonos rigy kriteles elhelyezni a gytijt6ed6nyt, hogy az ne

akadhlyozza a j6rmri- 6s gyalogosforgalmat 6s ne j6rjon baleset vagy kirokoz6s
vesz6ly6vel.

17. g (1) Az ingatlantulajdonos gondoskodik a gytijt6eddny tiszthntarthsir6l,
fert6tlenitdsdr6l, rendeltet6sszeni haszn6lat6r6l 6s az annak kcirnyezet6ben ldvo

teriilet tisztintart5s6r6l.
(2) Ha a gytijt6eddnyben olyan nedves hullad6kot helyeztek el, amely az

ed6nyben risszetdm<iroddtt vagy befagyott, illetve az edenyben 16v6 hulladdkot fgy
6sszepr6seltdk, hogy emiatt az edenyt nem lehet kiiiriteni, az ingatlantulajdonos az

eddnyt iirithet6v6, illetve haszn6lhat6vi teszi.

(3) Az ingatlantulajdonos a gyrijtoed6nybe foly6kony, m€rgezo, ttiz- ds

robban6sveszdlyes anyagot, 6llati tetemet vagy egy6b olyan anyagot nem helyezhet

el, amely vesz6lyeztetheti a gytijt6st, iirit6st vlgzo szem6lyek vagy m6s szem6lyek

dletdt, testi 6ps6gdt, egdszsdg et v agy vagyon6t.

1S. g (1) A hullad6k gytijtdsdvel osszefiiggo, az ingatlantulajdonos hib6j6b6l keletkezo
- 

szennyezes eset{n az ingatlantulajdonosa a szennyezett tertiletet kdteles megtisztitani

6s fert6tleniteni.

Az elkiiliinitetten gyiijtOtt hullad6k elhelyez6se

19. $ (l) Az ingatlantulajdonos a telepiil6si hulladdk m6s 6sszetev6it6l fajta 6s

jelleg szerint elktilOnitetten gyrijtdtt papirt, feh6r 6s szines iiveget, mrianyag-



palackot a Kdzszolgilltat6 6ltal mtikddtetett hulladdkgyrijt6 pontokon, a hulladdkok
fajta 6s jelleg szerinti elkiildnit6s ere szolgil6 gyrijtoeddnyekben helyezi el.

(2) A hulladdkot az ingatlantulajdonos a kijelolt helyen - a Kdzszolgilltat6
el6ir6saira is tekintettel - rigy helyezi el, hogy az mfus hullad6kfajt6val ne
keveredjen 6s a kornyezetet ne szenrryezze.

(3) Az elkiildnitetten gyfijtott hulladdk elhelyez6s6re szolg6l6 szabv6nyos
gyiijtoed6nyek elhelyezds6r6l, az ed6nyek iirit6s6r6l, karbantart6s6r6l 6s
fert6tlenit6sdr<il a Kdzszolg6ltat6, a gyrijtried6nyek, gyrijt6szigetek 6s kdrnyezetiik
tisztintarths6r6l, h6- 6s sikoss6g-mentesitds6r6l az onkormdnyzatgondoskodik.

(4) A gytijt6pontokon elhelyezett hullad6k el6kezel6s6r6l a Kozszolg6ltat6
gondoskodik. A hullad6kgyijt<i pontokon elhelyezett gffit6eddnyek iirit6sdt, a
hullad6k v6lo gat6s 6t d s kezel6s 6t a K6zszolg6ltat6 v e gzi.

Nem rendszeres kiizszolgr{ltatds

20.gAlomtalanitiiskrjr6be
elsz6llit6sflr6l 6s 6rtalmatlan it|sir 61,

kdt alakalommal a kdzszolg6ltat6s
gondoskodik. Ennek lebonyolit6sa
6rte s itds e a Kdzszolg|ltat6 feladata.

ZAF(O RENDELKEZNSBX

Hatflybal6p6s

I(inkler Roland
polgdrmester

tartoz6 nagydarabos hullad6k gyrijt6sdrril,
valamint a zoldhulladdk elszdllitdsirol dvente
keretdben - kiildn dij felsz6mit6sa ndlkiil -
ds megszervezdse, az ingatlantulajdonosok

Dr. Fenyvesi Jdnos
jegyzd

2l . $ ( I ) Ez a rendelet 2015. janu6r l. napjrln ldp hat6lyba.

2. Hatilyfit veszti Lov6szhetdny Kdzs6g OnkormiinyzatKepvisel6-testtilet6nek a
koztisztas6gr6l, valamint a telepiildsi szilfrd hullad6kkal tapcsolatos helyi
kozszolg6ltat6sr6l ds annak kcitelez6 igdnybevdtel6rril szOti SlZOl.(XII.7.) rendelete.

Zdraddk

A rendeletet a kdpviseki-testiilet 2014. december g-ai iildsdnfogadta el.
Kihirdetve 2014. december I5-dn.



Dr. Fenyvesi Jdnos
jeg,tzd


