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1. oldal, összesen: 5 oldal

Kisláng község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2008.(VI.20.) önkormányzati rendelete
a szemétszállításról
Kisláng község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV.Tv. 1. §. (3) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a
Hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. Törvény (Hgt.) 23. §-ában kapott
felhatalmazás alapján a lakossági szemétszállításról az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. §.
(1) A rendelet célja a köztisztaság, a tiszta, gondozott környezet fenntartása és a
közegészségügyi célok megvalósulásának segítése.
(2) A rendelet hatálya kiterjed Kisláng község közigazgatási területén található ingatlanok
tulajdonosaira, használóira, gazdasági tevékenységet folytató egységeire, szolgáltatást
végzőkre.
(3) E rendelet a kommunális szilárd hulladék gyűjtésére, elszállítására és lerakására
vonatkozik.

2. §.
(1) A hulladék (szemét-) szállítás igénybevétele
a., lakóingatlan esetén kötelező,
b., gazdasági tevékenységet folytató egységek, illetve szolgáltatást végzők
esetén a Hgt. 21. §. (2) bekezdésében foglaltak szerint kötelező.
(2) A beépítetlen belterületi ingatlan esetén az ingatlanon keletkezett hulladék (szemét)
elhelyezéséről az ingatlan tulajdonosa, illetve használója köteles gondoskodni.
Fogalmi meghatározások
3. §.
Kommunális hulladék (szemét) fogalma
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 helyiségeiben
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.
A háztartási hulladék összegyűjtése és elszállítása
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4.§.
(1) Kisláng község közigazgatási területén az intézményes szemétszállítás feltételeit az
önkormányzat biztosítja.
(2) Kisláng község területén az intézményes szemétszállítás igénybevétele kötelező.
(3) Kisláng község területén az Önkormányzat az intézményes szemétszállításra a Vertikál
Zrt. (8154 Polgárdi, Bocskai u. 39.) szolgáltatónak ad megbízást.
(4) Az ingatlan tulajdonosa a háztartási szemetet zárt gyűjtőedényzetben köteles
összegyűjteni és a megadott szállítási napon a szolgáltatónak átadni.
(5) Szolgáltató az ingatlanokban keletkezett szilárd háztartási hulladékot ezen rendelet 5.
§-a szerinti rendben és gyakorisággal szállítja el.
(6) Az ingatlanok tulajdonosai kötelesek saját költségükön rendszeresített zárt
gyűjtőedényzetet biztosítani.
(7) A hulladékgyűjtő edényzetbe nem helyezhető el olyan tárgy, anyag, amely a dolgozók
testi épségét veszélyezteti, a kommunális jármű műszaki berendezéseit rongálja, továbbá
veszélyes vagy folyékony hulladék.
(8) A zárt gyűjtőedényzet tisztántartásáról, fertőtlenítésérő, a tulajdonos köteles
gondoskodni!
(9) Rendszeresített zárt gyűjtőedényzetnek minősül:
- a 80 l-es kuka,
- a 110 l-es kuka,
- a 120 l-es kuka,
- a 240 l-es kuka,
- a szolgáltató által forgalmazott, emblémával ellátott műanyag zsák.
(10) Háztartási hulladéknak nem minősíthető anyagok, építési törmelékek, illetve
többlethulladékként keletkezett háztartási szemét elszállítását a szolgáltatótól közvetlenül kell
megrendelni.

A háztartási hulladék (szemét) elszállításának gyakorisága
5.§.
(1) Szolgáltató az ingatlanokban keletkezett szilárd háztartási hulladékot meghatározott
gyakorisággal, minden hét pénteken gyűjti össze és szállítja el.
(2) Az Önkormányzat intézményeinek gyűjtőedényzeteit a szolgáltató a közte és az
Önkormányzat között létrejött megállapodás szerint üríti.
(3) A lakosság részére a Szolgáltató évente egy alkalommal díjmentes lomtalanítást szervez.
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A kommunális hulladék (szemét) elhelyezése
6.§.
(1) Kisláng község közterületein mindennemű háztartási és egyéb hulladék (szemét)
elhelyezése az 5.§.(3) bekezdésében foglaltak kivételével tilos!
(2) Kommunális hulladékot a megbízott szolgáltató csak legális hulladéklerakóban
helyezheti el.
A szolgáltatás igénybevétele
7.§.
A szolgáltató ezen rendelet 2. §.(1) bek. b., pontjának hatálya alá tartozó személyeket és
szervezeteket a kötelező szemétszállítás igénybevételéről, annak lehetséges módozatairól és
feltételeiről e rendelet hatálybalépésétől számított
15 napon belül, azt követően pedig minden év december 15-ig köteles értesíteni.
8. §.
(1) A szemétgyűjtő edényeket a tulajdonos a szemétszállításra meghatározott időpont előtt
legkésőbb reggel 6.00 óráig, az ingatlan bejárata közelében úgy köteles elhelyezni, hogy azt a
szolgáltató zavartalanul üríthesse, vagy elszállíthassa.
(2) Ürítés után a hulladékgyűjtő edényzetet a tulajdonos a közterületről 24 órán belül
köteles ingatlanára visszahelyezni.
(3) A szolgáltató az ingatlan tulajdonosával szemben a szolgáltatás teljesítését csak a
vonatkozó jogszabályokban, illetve jelen rendeletben meghatározott esetekben szüneteltetheti,
korlátozhatja, vagy tagadhatja meg.
8/A. §
(1) A közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adat (a közszolgáltatást
igénybe vevő neve, lakcíme, születési helye és ideje, anyja neve) kezelésére jogosult.
A közszolgáltatással összefüggő személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges
mértékben és ideig kezelhető.
(2) A közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat a közszolgáltatást
igénybevevő (ingatlantulajdonos, szerződő fél) azonosítására, a közüzemi szerződés
teljesítésével, jogszabályban előírt ellenőrzések végrehajtásával kapcsolatos feladatok
ellátására számlázásra, postázásra, kedvezmények érvényesítésére, közüzemi díjhátralékok
behajtására használhatja fel. A közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes
adatok személyi adat- és lakcímnyilvántartásból történő lekérésére igazgatási szolgáltatási díj
megfizetése nélkül jogosult.

A hulladék (szemét) szállítás és –lerakás díjazása
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9. §.
(1) A rendszeres hulladékszállításért ezen rendelet 2. §. (1) bekezdés a., pontjának hatálya
alá tartozó személyek saját tulajdonú edényzet esetén az alábbi szolgáltatási díjat kötelesek
fizetni a szolgáltatónak:
a., 80 literes edény
357 Ft + Áfa/ürítés
b., 110 literes edény
442 Ft + Áfa/ürítés
c., 120 literes edény
471 Ft + Áfa/ürítés
d., 240 literes edény
810 Ft + Áfa/ürítés
e., 760 literes edény
2.566 Ft + Áfa/ürítés
f., 1100 literes edény
3.532 Ft + Áfa/ürítés
g., 4400 literes edény
11.768 Ft + Áfa/ürítés
h., műanyag zsák
357 Ft + Áfa/db.

(2) A díj tartalmazza a hulladékszállítás, -kezelés és –ártalmatlanítás ellenértékét.
(3) Többlethulladék keletkezése esetén a szolgáltatást igénybevevők a szolgáltató
emblémájával ellátott műanyag zsákot vásárolhatnak.
Vegyes rendelkezések
10. §.
(1) A háztartási szemétként nem kezelhető szemetet a szemétgyűjtésre rendszeresített
edényzetbe rakni tilos!
(2) A rothadó, bűzös vagy egyébként egészségre ártalmas anyagok elszállításáról, illetve
szabályszerű megsemmisítéséről, ártalmatlanításáról a tulajdonosnak haladéktalanul
gondoskodnia kell.
(3) Veszélyes, káros és radioaktív hulladékok elhelyezése tilos. Kezeléséről, elhelyezéséről,
illetve ártalmatlanításáról külön jogszabály rendelkezik.
11. §.
(Hk.helyezve)

A rendelet hatálybalépése
12.§.
(1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
Kisláng, 2008. június 19.
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Tóth Terézia
polgármester

Pázsi Jenő
jegyző
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