
Lórév község képviselő testületének 8/2015 (VII.17.) önkormányzati rendelete
a köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 9/2011. 
(IV.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Lórév Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. 
§-ában, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. LIII. tv. 46. § (1) bekezdésében 
c) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában szereplő felhatalmazás alapján a köztisztaságról és a 
szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 9/2011. (IV.28.) 
önkormányzati rendelet módosítására a következő rendeletet alkotja:

1. §

A köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 
9/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Kr.) 9. § (1) bekezdése helyébe a 
következő rendelkezés lép:

„9. § (1) A közterületen bárminemű burkolat (térburkolat, úttest, járda, stb.) felbontása csak a 
közútkezelő engedélyével történhet.”

2. §

A Kr. 14. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„14. § (3) A közterületen a fák gallyazásáról, szükség szerinti csonkításáról való gondoskodás az 

Önkormányzati Hivatal feladata.”

3. §

A Kr. 16. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„16. § (1) Az önkormányzat a szervezett közszolgáltatás keretében biztosítja a települési szilárd 

hulladékból a papír, fém, üveg és műanyag hulladék szelektív gyűjtésének lehetőségét. A települési 
hulladékot díjtalanul szelektíven elhelyezni az alábbiak szerint lehet:

a) üveg hulladékot elhelyezni kizárólag a községben létesített szelektív gyűjtő szigeteken, az ott 
lévő gyűjtőedényben lehet. Az önkormányzat szelektív hulladékgyűjtő szigetet alakít ki az alábbi 
közterületen:

- Lórév, komp bekötő leágazásánál.
b) papír, fém és műanyag hulladék elhelyezése elkülönítve, áttetsző műanyag zsákban - a 

szolgáltató által előre meghatározott időpontokban - az ingatlan elé történő kihelyezéssel 
történhet.”

4. §

A Kr. 16. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„16. §(4) A szolgáltató biztosítja a zöldhulladék szelektív gyűjtésének lehetőségét is. Ennek 

érdekében a szolgáltató által összeállított hulladékszállítási rend szerint meghirdetett időpontban 
az ingatlan elől elszállítja a zöldhulladékot.”

5. §

A Kr. 17. § (2) bekezdésének e) pontja hatályát veszti.

6. §
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A Kr. 19. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„19. § (2) A háztartásokban összegyűlő nagyobb méretű – a rendszeres hulladékgyűjtés kapcsán 

szabványos  gyűjtő edényzetbe nem helyezhető, így el nem szállítható – tárgyakat, eszközöket 
(bútorok, stb.) a szolgáltató évente két alkalommal, az ingatlantulajdonossal előre egyeztetett 
időpontban szállítja el.”

7. §

Kr. 19. § (3) bekezdése hatályát veszti.

8. §

A Kr. 20. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„20. § (3) Háztartási hulladékot nem szabad felhalmozni, a hulladékot a megadott szállítási 

napon, havonta legalább két alkalommal el kell vitetni a szolgáltatóval. Ez a szolgáltatás minden 
héten történő rendelkezésre állását nem érinti.

A háztartási hulladék elszállításának előkészítésre:
a) szabványosított 60, 80,110, 120 vagy 240 literes hulladékgyűjtő edényt, hulladékgyűjtő 

zsákot,

b) szabványosított 1.1 m3, 3 m3, vagy5 m3 űrméretű konténert kell alkalmazni. 
Amennyiben a szabványosított hulladékgyűjtő edényt, konténert a szolgáltató bocsátja a 

lakosság rendelkezésére, annak használatáért az ingatlan tulajdonosa használati díjat fizet, 
amelyet bérleti szerződésben rögzítenek a felek.

Amíg az ingatlan tulajdonosa a közszolgáltatási szerződést nem köti meg, úgy nála 1 db 120 
literes hulladékgyűjtő edény alkalmazása és heti egy alkalommal történő ürítése és elszállítása 
vélelmezett. 

A használatra, rendelkezésre bocsátott szabványosított hulladékgyűjtő edény karbantartását, 
felújítását és szükség szerinti kicserélését vagy pótlását a szolgáltató végzi a hozzá beérkezett 
jelzés alapján. Ez a szolgáltatás díjmentes, ha a cserét a rendeltetésszerű használat során 
bekövetkezett elhasználódás teszi szükségessé.”

9. §

A Kr. 22. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„22. § (1) A településen üdülő ingatlannal rendelkező személyek meghatározott szolgáltatási díj 

ellenében vehetik igénybe a köztisztasági szolgáltatást.
Az üdülőingatlanok tekintetében a köztisztasági közszolgáltatást minden év március 15. napjától 

október 31. napjáig biztosítja az önkormányzat oly módon, hogy az ingatlan tulajdonosai saját 
tulajdonú, illetve a közszolgáltatást végző cégtől bérelt szabványos gyűjtőedényben vagy zsákban 
helyezik el a kommunális hulladékot, amelyet a közszolgáltató heti egy alkalommal az ingatlanok 
elől elszállít. Azokon a területeken, ahol a szolgáltatás ilyen módon nem biztosítható, a szolgáltató 

által kihelyezett 1.1 m3-es konténerekbe kell a hulladékot elhelyezni.”

10. §

A Kr. 24. §-a hatályát veszti.

11. §

A Kr. 25. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„25. § (1) A közszolgáltató a használaton kívüli lakóingatlan tulajdonosát kérelmére 

mentesítheti a díjfizetési kötelezettség alól a következő negyedévtől az újabb változás 
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bejelentéséig. Az ingatlan tulajdonosa a mentesítés időszaka alatt is köteles az alapdíj, mint 
rendelkezésre állási díj megfizetésére.”

12. §

A Kr. 25. § (2), (3), (4) és (5) bekezdése, 26., 27. és 33. §-a és 1. számú melléklete hatályát 

veszti.

13. §

A Kr. 3. számú melléklete helyébe a következő melléklet lép:

„3. számú melléket
A közszolgáltató megnevezése és elérhetőségei
Közszolgáltató neve: Vertikál Közszolgáltató Nonprofit Zrt.
Központi címek, elérhetőségek: 8154 Polgárdi, Bocskai u. 39.
Központi ügyintézés helye: 8154 Polgárdi, Szabadság u. 26.
Telefon: 22/366-029, 576-070, fax: 22/576-071
E-mail: info@vertikalrt.hu
Honlap: http://www.vertikalzrt.hu

Ügyfélszolgálat: 2300 Ráckeve, Kossuth L. u. 13. 
Ügyfélfogadási idő: szerda 8:00-13:00, péntek 12:00-16:00, szombat 8:00-13:00 óráig.
Telefon: 20/240-9471”

14. §

Ezen rendelet 2015. július 1-én lép hatályba.
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