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a település §zeivezett hülladékkezelési köz§zolgáltatá§ kötelező igénybevételéről §zóló

anO*Vll,Zl)1,StZO12. (IV.10.) és 4/2013. (II1.29.) önkormányzati rende|elekkel
módo§ított 9/2010.(xll.20.) önkormányzati rendelete.

(Egységes szerkezetben)

Lovas Község Önkormányzat Képviseló-testület€ a Magyar Közt]írsaság Alkotmánylíról szóló

1949. évi 
'x. 

törvény 44lA. § (2) bekezdésében biztositott hatásköIében eljárva, a

hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIIL töNény (továbbiakban Htv.) 23, §-ban foglalt

felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1.Általános rendelkezé§ek

1.§

Értelmező rendelkezések

(1) A közszolgálbÉs keletében kezelt települési szilárd hulladék (21312001, (XL 14,) Kom, r,

3.§ a,) pontja szerint):
a) hulladék: a Htv. 3,§ a) pontja szelint
bj tetepiilési hulla<lék: ai emberek minderrrrapi élete során a lakásokban, valamint a' pihÜés, üdülés céljfua használt helyiségekben és a lakóházak közös használaíi

helyiségeiben és területein, valamint az intézményekben keletkező,

c) közterületi hulladék: közforgalmú és Zöldteriileten keletkezó,
dj települési hulladékhoz haionló jetlegű é§ ö§§zetételú hulladék gazdasági- 

váll;koásoknál keletkező - külön jogszabályban meghalározott , veszélyesnek nem

minősülú szilárd hulladék.
e) Termelési hulladék: a kitermelő-, feldolgozó- és szolgáltató t€vékenységből

slí!ífiazó technológiai, i11. amortizációs hulladék, a veszélyes és radioaktív hulladék

kivételével.
f) Lom: az ingatlan rendeltetésszerú használata során keletkezó nagyobb méretíi

hulladék (bútor, hááarási készülék stb.),

(2) Nem minósiíl települési hulladéknak a
a) veszély€§ hulladék: Htv. 3,§ b) pont szeíint
b) építé§i-bontá§i törmelék kitermelt termóft'ld, kőtörmelék stb,

(3) Egyéb épület: 8.§ (1) a)-b) pontjában foglaltakon tul az ingatlan 
, 
nyilvánlartásba

bejegfen ..gazdasági épiilet". va]amint a..pince-présház" megjelölésü épület '

2,§.

(1) A jelen rendelet célja a kömyezet védelme érdekében a telepiilés köztiszt,]asági

ul."ooya"x javítás4 a lakosság és üdülővendégek kömyezet esáétikai és egészségügyi

igényeinek, valamint a turisztikai követe]rnényeknek megfelelőel, Áz 
_en_rberi 

egészség, a

tlrmészeti és épített komyezet, hulladék okoáa terhelésének méTséklése, különös tekintettel a

Magyal Köztásaságnak az ElJ-vaI fennálló és má§ nemzetközi megállapodásábóI adódó

kötelezettségeire.
3.§

( 1) A j elen rendelet hatálya nem terj ed k i :

'A 8/201 l (Vll20.)öRkormányzatj rend€l€t Szóvege, Hatályos:20l l,vIL20, napjától,
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a) az .isviinyi üyelsanyagok kitermelése során vagy azzal együtt kitermelt, azoktól fizikai

módszerekkel leválasztott anyagoka,
b) az állati hulladékm (beleértve aZ állati tetemeket, tlágyát) valamint más telmészetes, a

mezőgazda§ágban felhasmálható veszélyes anyagoka,
a szennlvizeke,
a hatáialanitott robbanóanyagokra csak annyiban terjed ki, amerutyiben azokól
iogszabály másként nem rendelkezik.

(2) A hulladékgazdálkodással összeffiggó a jelen rendeletben nem szabály_omtt kéTdésekben

] a ko-yer"tuldet-enek általános szabáiyairól szóló 1995. éü L I. tv, (Kt) Iendelkezéseit

kell a]kalmazni.
4,§

(1) A lendelet területi hatálya: Lovas közigazgatási területére terjed ki. l

(2) A személyi hatálya a község köZigMgatási területén belü kilerjed: a Htv, 13, (2)

Üetezaese es it.5 (2) bekezdésében foglalt személyeke és gazdálkodó szervezeteke

5.§

(l) Az Önkormányzat a község területén a települési §zilárdhulladék összegyűjtését,

;Ézállítlisát és elhelyezését az áilandó lakosok tartózkodását szolgáló ingatlanok esetében az

évi 52 alkalommal töfiénó, szeleldív (papir és műarryag) hulladékgújtést szeNezett

kozszolgátatás keretében a balatonatrrrád] tommunáis és §zolg,íltató Ki, és az Észak-

Balatoni Hulladékgaz dálkod.ísi Kt. útján biztosítja.

(2) A helyi közszolgáltatással ellátott közigazgatási területen lévó ingatlanok tulajdonosa,

vagyoni eltetíijog tirtokosa, i11. hasznílója, bérlője az ingatlanon keletkező sziifud hulladék

elŰyezéséről a jelen rendeletben meghatározott módon a hulladéktezelési közszolgáltatási

igénybevélele úúan Löteles gondoskodni,

6.§

(1) Telepütési §zilfudhulladék Lovas község közigazgatási területén nem helyeáető el,

(2) A teleDülési szilá,rdhulladékot és ezen belül a beépített ingatlanokon keletkezett házt]afiási

irulladekoi csak az Eszak-Balatoni Térség Regionális Telepiilési Szilárdhulladék Kezelési

Önkormányzati Társulás által küelölt hulladéklerakóban szabad eihelyezni.

7.§

(1) Az önkormányzat a közigMgatási telületén a szervezett köáisztasági §zolgáltatást a 3,§

(l) bekezdés nevesített köZ§zolgáltató igénybevételével teljesíti.

(2) A szolgátat.í§i teíiiletbe bevont, 2.§ (1) bek. meghatározott teíületen lévő ingatlan

tuiajdonosa, ill, használója köteles a szolgáltatást igénybe velrni és a szolgáltató lészére a

szolgáltatás ellenértékét megizetni-

(3) A közszolgáltatást igénybe vevő és a 4- § (1) bekezdésben nevesített köZ§zolgáltató a

i"otgattatis igenyb" uéteiéről szeúődést köt.l

(4) A közszolgáltató a közszolgáltatással összefuggően a Htv,23,§ g) pontja szerinti

izemélyes adatokat trirolhatj a, kezelheti,l

l A slzot t. 1vtt.zo.; ontormányzati rendelet szöv€ge, Haályos: 20] 1.VII.20, napjától,
2 Haályon kivül helyezte a 9/2012-(lV.10.)önkofinanyzati r€nd€let.
3,r 

+lzo t:.1tIt,zl,,) ontor-ányzati rend€let §zöveg€.Hatályos 2013.III.30. napkától

c)
d)
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(5) A gazdasági tevékenységet fol},tató egységek, ill. szolgáltatást végzők (nem lakás céljára
szolgáló helyiségek hasznáói, tulajdonosai) a működés, ill. hasznílat időtartama alatt
l.ötelesek a hulladékszállitrist igenybe r enni.

8,§

(1) A hááaltá§i hulladékszállíLis igénybevétele kötelező:
a) lakóingatlan esetében egész évben,
b) üdülőingatlan esetében idényjelleggel április 1-tő1 október 3l-ig.l
§egyéb épületek esetében idényjelleggel áp lis 1-tőloktóber 31-ig.i

(2) Az ingatlan tulajdonos kérelme alapján a hulladékszálítás szüneteltethető, ha
a) az épületre vona&ozó jogerős bontási engedél}t másolatban a szolgáltáó

Iendelkezésre bocsátja a tulajdonos,
b) a tulajdonos tartósan 3 hónapot meghaladóan külftildön tartózkodik, arnit a

szolgátatónak legalább 30 nappal a távollét megkezdése előtt - a távollét
időtaltamának pontos megjelölésével - elóre jelez feltéve, hogy az ingatlant más nem
hasznája,

c) a tulajdonos halotti anyakönyvi kivonat másolatával igazoltan - elhaláozása esetén
fe]téve, ha az ingatlant más személy nem használja. Ez esetben az ingatlan
lakatlanságíról a helyi önkormányzat igMolását kell csatolni a szúneteltetésre
vonatkozó kérelemlrez.

(3) A gazdasági tevékenységet folytató egységek, ill. szolglíltatást végzők esetében a
múködés, i11. a használat időtartama alatt kötelező külön szerződést kötni a szolgáltatóval.

(4) A lakóingatlan nem lakís céljára szolgáló helyiségeiben a vendéglátó ipari, kereskedelmi,
i]zemi jellegú tevékenységet folytató tulajdonosok, használók vonatkoá§ában a la.kóingatlart
után megállapított lakossági hulladékszállitísi díj megfizetése nem mentesít az előző
bekezdésben megjelölt szerződéskötési kötelezettség alól.

9,§

(l) A hrááartísi hulladéksállításra vonatkozó szerződé§ a szolgáltatás igénybevételével jön
létre.

(2) A szolgáltató a hrááarLisi hulladékot heti egy, nyári időszakban heti két alkalommal
köteles e|szállítani.

(3) Az üdülő ingatlan és kiilterületi beépített emberi tartózkodás céliára alkalmas üdülő,
pihenő, (gazdasági és egyéb épiiletek) esetében a sállítási kötelezettség április l5-től október
15-ig ter|ed.

(4) A hááartási hulladékszállitási kötelezettség nem vonatkozik a beépítetlen, aZ építé§ alatti,
ingatlanok tulajdonosaira, hasznáIóira. Ezen ingatlanok esetében a díjfizetési kötelezettség
időpontja a beépítéssel, az épület használatbavételével keletkezik,

(5) A (4) bekezdésre vonatkozó kötelezett§ég teljesíté§ére az ingatlmhrlajdono§ kötele§
a) az épület használatbavételéről a szolgáltatót 15 napon belü írásban érlesíteni, l

b) az ingatlan (épiilet) értékesítése esetén az adás-vételrőI 15 napon belül a szolgáltatót
éItesíteni, az új fulajdono§ (használó) egyidejú megjelölésével. l

' e 8 20 t t. tvtl.,:o,, onkorman!7ali rendelel s7ö\ege, Halal) os: 20l l,Vl1.20. napjálól,
- Hatalyonkitül helye,leao 20l2,1lV.l0,)önkormán}/dli lendelel,

'e lzot:.1tl,ze,') onto..ányzati rendelet szövege,Hatályos 20]3.111,30, napkától
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(6) A háztartási hulladék elszálítá§fuxíl az igénybevételi kötelezettség noímatív alapján a

Üeepitett ingatlan képezi. A szolgáltatásért fizetendő díj alapja a mar, 110 literes nagyságú

edényzet ürítése, amel},nek kihasznált§ági foka a díjat nem befolyásolja,

10,§

(1) A szolgáltató cég a szállítrisi napohól köteles egytészt az önkormiányzatot, íná6lészÍ az

érdekelteket táj ékoztatd.

(2) A szabványos edényezetet (kukákat, konténereket) a közszolgáltaúíst yéEző szeíyezet

igény esetén, tédtés ellenében, (eladás, bérlet) a szolgáltatást biáosítja,

(3) A tárolók tiszt.íntartása, fertőtlenítése, javítás4 karbantartása, pótlása az e'zköz
tulajdonosának kötelessége.

(4) Az önkormányzat áItal használt, ill. az önkormányzat tulajdonát képező konténerek

fetőtlenítését a szol g áltAtő y égz1,.

(5) A sállítíst végző személyek fokozott gondossággal kötelesek a kukrikat kezelni,

dondatlan vagy szrindékos kíokoás esetén a szállító anyagi felelősséggel talto7ik,

11,§

(1) A megrongálódott, használatra alkalmatlan edényzet nem helyezhető ki, Annak használata

o"- 
"".áy"Á"ti 

u tomyezetet, és nem ve§zélyeztetheti a szolgátaíist végzó személyek te§ti

egészségét, testi épségét.

(2) A tároló edényeket, zsákokat a köZterület€n csak a szállítás napjáLrr szabad tartani, ill,
kiírelyezni, ami az ingatlan előtt úgy helyezhető ki, hogy a közlekedést ne zavada,

12.§

(1) A rendszeres hulladékszálítisnak, mint a helyi közszolgátatris kötelező igénybevételének,

minimáis mértéke 1 10 l/ingatlan&ét.

(2) Az (.l) bekezdésben foglalt hulladékszállítás minimális mértékénél kisebb edén}zet

ata-*i.u abbarr az esetberr lehetséges, ha a közszolglíltatásba bevont ingatlant állandó

lakosként n).ugdüas egyedül élő személy lakja, A szolgáltatónak az (l) bekezdésben

foglaltaktól itti.o tis"tt méItékú gyütő edényzetre vonatkozó szeTződés megkötésére a

polgármester igazolása alapjrán van lehetősége.

(3) A rendszeles szemétszátlítást igénybevevők szemétszálítasi díjat kötelesek fizetni,3

(4) '
13,§

(1) A közszolgátató a szemétszállítási díjat havi rendszerességgel kibocsátott szrá,rnla

ilienében szedi be. 3

Q)3
(3) Az önkormányzat a űjhátralékosok jegyzékét csak abban az esetben_fogadja el, a további

Úrkedéset -"gtét"l" iiár,t, ha a szolgátató három tértivevényes teljesítési felszólítással

igazolja a szolgáltatási díj beszedésének eredmén}telenségét,

14,§

l n vu o t t , 1v It,zo.1 onto*ányzati reíalelei szövege- Hatályos: 20 1 l ,VIL20, napjától,
2 

HatáIyon kivül helyezte a 9/2012,(lV,10,) önl(oínányzati rendelet,
3 e 4/20l3.1tt1.29') onko-ányzati rendelet szövege,Hatályos 2013,1lL30. napkától
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(1) A közszolgáltató díjazás ellenében köteles a nem hááarúsi hulladék elszállítását és
elhelyezését, írrásban bejelentett megrendelés esetén megoldani.

(2) A közszolgáltató köteles évente egy alkalommal, tavasszal az önkormányzat Lovas Újság
kiadványban is köZzétett lomtalanítási hetet meghirdetni, amikor aZ ingatlarrokon keletkezett
nagyobb méreű trlrgyak téríté§ ellenében történő elszállítiisáról gondoskodik.

15,§

(1) Lovas község Önkom|ányzat Képviselő-testiilete az átmeneti segélyre vonatkozó
szabáyok megfelelő alkalmazásával olyan magránszemélyek esetében, akik a jövedelmük
miatt a szemétszállítási dúat nem tudják megfizetni, a dij egészét, vagy egy részét
átvállalhatja.

(2) AZ egyedül élő 65 év feletti nyugdíjas lakos részére a megállapított szemétszri,llítási díjból
50% kedvezménl.t állapíthat meg a Polgármester, a benyújtott káelem alapján.

(3) A díjfizetési kedvezmény megállapít.í§ára irán},uló kérclmeket minden évben meg kell
újítani és tfugyév június 30. napjáig lehet a polg|ímesterhez benyújtani, A kérelemhez
csato]ni kell a táígyévi hááarnisi hülladék közszolgáltatísi díj 50%-ának befizetéséről szóló
igazolást. A polgármester a ben}újtott kérelmeket 30 napon belül bírálja el.

(4) Az a kérelmező, aki a benyújtott ká§lemben valótlan adatokól nyilatkozik, a úírgyévet
követően elvesái díjfi zeté§i kedvezmén}Te való jogosultságát.

(5) A polgárme§ter határozata elleni fellebbezéseket az Önkormányzat szociális Bizottsága
véleményének figyelembe vételével a képviselő-testület bírálja e1,

(6) A megállapított díjkedvezményekól a szolgáltató a hatéltozaí egy példrányának
megküldésével éúesül,

(7) A megálapított trárgyévi díjkedvezményeket az önlormínyzat tárgyév decembfi 15.

napjáig a költségveté§ből egy összegben utalja át a szolgáltató részére.

16,§'

3. záró rend€lkezé§ek

17.§

(1) A rendelet kihirdetése napját követően a (2) bekezdésben foglaltak kivételével 2011.

ianufu l. lep hatályba,
(2)'

Ferenczy Gáborné Tóth Gáborné
polgármester körjegyző

A rendelet kihirdetésének napja:

Lovas, 2010, december 20.

Tólh cáboroé
körjegyző

l l 820t t, 1vtt.2o,1 onko.rányzati rende]et szövege, Hatá]yos| 20l1,VII.20. napjától,
2 Haáyon kívül helyezte a 9/20 ] 2,(IV, 10,) önkormányzati rendelet-
1e +zo l:.6tt.ze,1 ont o..ányzati íenalelet szövege.HaLi]yos 20 13.IIL30, napkától


