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Lábatlan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2016. (VI.29.) rendelete a a települési
hulladék kezelési közszolgáltatásról
Lábatlan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2016. (VI.29.) rendelete a
a települési hulladék kezelési közszolgáltatásról

Lábatlan Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi
CLXXXV. törvény (Ht.) 35.§-ban, 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1)
bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.

Általános rendelkezések

1. §
1.

Lábatlan Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban:
önkormányzat) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontja szerinti önkormányzati hulladékgazdálkodási
közfeladatai körében, valamint jelen rendeletben foglaltak szerint kötelező
hulladékgazdálkodási közszolgáltatást szervez az önkormányzat közigazgatási
területén.

(2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV.
törvény (a továbbiakban: Ht.) 42. § (1) bekezdésében meghatározott tevékenységekre terjed
ki.
(3) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységet a VERTIKÁL Közszolgáltató
Nonprofit Zrt. (a továbbiakban: közszolgáltató) látja el. Az Esztergomi Köztisztasági Kft.
(2500 Esztergom, Széchenyi tér 1.) aránya a közszolgáltatásban 36 %.

2.

A helyi hulladékkezelési közszolgáltatás ellátásának rendje

2. §
(1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása a közszolgáltató és az önkormányzat
között létrejött 10 évre szóló közszolgáltatás szerződés alapján, történik.
(2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tekintetében a közszolgáltató és az
ingatlanhasználó közötti szerződéses jogviszonyt a közszolgáltatás rendelkezésre állásának és
az ingatlan használatának a ténye hozza létre.
(3) A közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás feltételeiben vagy rendjében
bekövetkezett változásról honlapján és hirdetmény útján tájékoztatja az ingatlanhasználókat,
az önkormányzatot írásban tájékoztatja.

(4) A közszolgáltató a gyűjtőedényekben kihelyezett települési hulladékot minden szerdán
szállítja el. A hulladékot legkésőbb a gyűjtés napján reggel 6 óráig kell kihelyezni a szabvány
gyűjtőedényben vagy a közszolgáltató által rendszeresített zsákban.
(5) A vegyes hulladék elszállítására akkor kerül sor, ha az ingatlanhasználó a hulladékot a
saját tulajdonában lévő, vagy a közszolgáltatótól bérelt és a közszolgáltató szállítóeszközéhez
rendszeresített, matricával ellátott gyűjtőedényben, vagy a közszolgáltató által rendszeresített
zsákban helyezte el, majd a (4) bekezdésben meghatározott határidőig közterületre kihelyezte
azt.
(6) Alkalmazható szabvány hulladékgyűjtő edényzetek:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

60 literes, (egy személyes háztartás esetén önkormányzati igazolással)
80 literes
110 literes,
120 literes,
240 literes,
770 literes,
1100 literes

Alkalmazható a közszolgáltató által biztosított, vegyes többlethulladék elszállítására
alkalmas hulladékgyűjtő zsák.
(7) A természetes személy ingatlanhasználó által igénybe vehető gyűjtőedények
űrmértékére vonatkozó választás lehetőségét a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
végzésének feltételeiről szóló 385/2014.( XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban 385/2014.(
XII.31.) Korm. rendelet) 7. §-a tartalmazza.

3. ELKÜLÖNÍTETT HULLADÉK GYŰJTÉSÉNEK SZABÁLYAI

3. §
(1) Az ingatlanhasználó a 385/2014. (XII.31.) Korm. rendeletben, valamint e rendeletben
meghatározottak szerint köteles a települési hulladék meghatározott hulladéktípus szerinti
elkülönített gyűjtésére, melynek elszállításáról a közszolgáltató a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás keretében gondoskodik.
(2) A települési hulladékok közül a papír-, műanyag-, fémhulladék szállítása a családi házak
esetében „házhoz menő rendszerben” havi egy alkalommal történik.
A Piszkei ltp.-en, Cementgyári ltp.-en és Zrínyi ltp.-en a települési hulladék elkülönített
gyűjtése érdekében gyűjtőszigetek állnak rendelkezésre.
(3) Az elkülönítetten gyűjtött hulladék elszállítására tárgyévben kijelölt napokat a
közszolgáltató a honlapján, valamint hirdetmény útján közzéteszi és az önkormányzatot
írásban tájékoztatja.
(4) Elkülönítetten gyűjtendő hulladéknak minősül:

a) műanyaghulladék: üdítős, ásványvizes PET palack, kozmetikai és tisztítószeres flakon,
tejes-, és gyümölcsleves doboz (többrétegű italos karton), fólia, bevásárlószatyor, zacskó;
b) fémhulladék: alumínium italosdoboz, konzervdoboz,
c) papír hulladék: újságpapír, prospektus, irodai papír, papírzacskó, kartonos doboz;
d) üveghulladék.
(5) Az elkülönítetten gyűjtött hulladékok közül a műanyag-, fém-, papírhulladék
elszállításra akkor kerül, ha az ingatlanhasználó a papírhulladékot összehajtogatja és kötegeli,
a műanyag és társított fémhulladékot áttetsző gyűjtőzsákba helyezi. A műanyag palackot
laposra taposva, összegyűrve kell a gyűjtőzsákba helyezni.
Az elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladék nem lehet olajos, zsíros, vagy egyéb
élelmiszerrel szennyezett.
(6) Az az elkülönítetten gyűjtött hulladék kerül elszállításra, melyet az ingatlanhasználó az
általa használt ingatlan előtti közterületre a megfelelő állapotban a gyűjtési napon reggel 6
óráig kihelyez.
(7) Üveghulladék elhelyezésére mind a családi házas, mind a lakótelepi ingatlanok esetén
kizárólag a szelektív gyűjtőszigeteken van lehetőség.

4. §
(1) Az ingatlanoknál keletkező zöldhulladék (biohulladék) elszállítása az 3. § (6)
bekezdésében foglaltak szerint történik.
(2) A zöldhulladék akkor kerül elszállításra, ha azt az ingatlanhasználó az előre
meghirdetett gyűjtési időpontokban zsákban, vagy köteg formájában helyezi ki az ingatlan
előtti közterületre.

5. §
(1) A lomtalanítás évente kétszeri megszervezéséről és lebonyolításáról házhoz menő
jelleggel a közszolgáltató gondoskodik, melynek időpontja az önkormányzattal előre
egyeztetésre kerül.
(2) Az ingatlantulajdonos legkorábban a lomtalanítás időpontját megelőző napon helyezheti
ki a hulladékot az ingatlana előtti közterületre.
(3) Hulladékot úgy kell elhelyezni a közterületen, hogy a jármű- és gyalogos forgalmat ne
akadályozza, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, illetve balesetet, károkozást ne
idézzen elő.
Nem kerül elszállításra lomhulladékként:
1.
a.
b.
c.
d.
e.

elbontott gépjármű karosszéria és gumiköpeny,
építési törmelék,
veszélyes hulladék,
ágnyesedék, szőlővessző, zöldhulladék,
háztartási hulladék,

f.

kézi erővel nem rakodható túlsúlyos vagy túlméretes hulladék.

4. A KÖZSZOLGÁLTATÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
6. §

A közszolgáltató köteles:
a) A közszolgáltató szerződés szerint gondoskodni a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
feladatok ellátásáról.
b) A hulladékgyűjtő edény ürítését gondosan végezni, amennyiben a gyűjtőedényzet
megrongálódása a nem megfelelő ürítés során történt, gondoskodik az edényzet saját
költségén történő megjavításáról, ha az nem lehetséges, annak cseréjéről.
c) A szabályszerűen kihelyezett gyűjtőedények ürítése során esetlegesen keletkezett
szennyeződés takarításáról gondoskodni
d) Honlapot üzemeltetni és azon a hulladékgazdálkodással kapcsolatos valamennyi fontos
információt elhelyezni, azok változását naprakészen nyilvánosságra hozni.
e) A honlapján közzétett módon lehetőséget adni a vegyes többlethulladék gyűjtésére
alkalmazható hulladékgyűjtő zsák, igénylésére, vagy a szokásos mennyiséget meghaladó
hulladék gyűjtéséhez és szállításához gyűjtőedényzetet biztosítani külön díj megfizetése
mellett.
f) Az ingatlanhasználó által tett, hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos
panaszt kivizsgálni és arról az érintettet érdemben a fogyasztóvédelemről szóló törvényben
meghatározott időben tájékoztatni.

7.§
(1) A közszolgáltató jogosult:
a) A gyűjtőedényzet ürítését, illetve a gyűjtőzsák elszállítását megtagadni, amennyiben a
vegyes hulladékgyűjtő edénybe veszélyes hulladék, vagy elkülönítetten gyűjtendő hulladék
(beleértve a zöldhulladékot is) került elhelyezésre, ,
b) Megtagadni a hulladék begyűjtését azon ingatlanhasználók esetében, akik a
hulladékgazdálkodási szolgáltatás szüneteltetését kérték, a szüneteltetés idejére,
c) Megtagadni a hulladék begyűjtését, akik gépi ürítésre nem alkalmas hulladékgyűjtő
edényben, vagy nem a közszolgáltató által rendszeresített hulladékgyűjtő zsákban helyezték
el a hulladékot.
(2) Ha az ingatlantulajdonos a közszolgáltató felé nem valóságnak megfelelő adatot közöl
és ennek következtében az átadásra kerülő hulladék mennyisége nagyobb űrtartalmú
gyűjtőedényben kerül kihelyezésre, a közszolgáltató jogosult a tényleges mennyiségű
hulladéknak megfelelően a szerződés módosítását kezdeményezni, a szolgáltatás díját a
tényleges mennyiségnek megfelelően módosítani.

5. AZ INGATLANHASZNÁLÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

8.§
(1) Az ingatlanhasználó köteles:

a) az ingatlanán keletkező települési hulladék meghatározott hulladéktípus szerint történő
elkülönített gyűjtésére a 3. §-ban foglaltak szerint.
b) települési hulladékot – különös tekintettel a hulladék további kezelésére – az elszállításra
való átvételig gyűjteni, illetve tárolni, ennek során megfelelő gondossággal eljárni annak
érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne
veszélyeztesse, a természetes és épített környezetet ne szennyezze, a növény- és állatvilágot
ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja;
c) az ingatlanán keletkező települési hulladék kezelésére a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatást igénybe venni, illetve a hulladékot a begyűjtésre a közszolgáltatónak az
általa biztosított, illetve saját tulajdonú jelzéssel (matricával) ellátott szabvány edényben,
illetve a Szabadság u. 2., Szabadság u. 13. Paprét u. 5. szám alatti ingatlanoknál, a Dankó, a
Szűk, Őrhegyi, Balassi B., Templomalja utcák esetében és a 1613/1 hrsz., 1613/2 hrsz.,
1613/3 hrsz., 1613/4 hrsz., 1613/5 hrsz., 1613/6 hrsz., 1613/7 hrsz., 1613/8 hrsz., 1613/9 hrsz.
(természetben a Zrínyi ltp. 10. szám után található) ingatlanok esetében (a továbbiakban:
egyéb meghatározott ingatlanok) hulladékgyűjtő zsákban átadni és a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási díjat határidőre kiegyenlíteni;
(2) Az ingatlanhasználó köteles a vegyes hulladékgyűjtő edényt ürítés céljából szállítási
napokon reggel 6 óráig a közterületre kihelyezni úgy, hogy az a közterületen a begyűjtést
végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen legyen, a kiszóródást elkerülje
és a közlekedést ne akadályozza.
A gyűjtőzsákot bekötve kell a közterületre kihelyezni.
(3) Köteles gondoskodni arról, hogy a vegyes hulladékgyűjtő edénybe csak vegyes hulladék
kerüljön elhelyezésre és a hulladék szilárd halmazállapotú legyen, az ürítést végzők
egészségét,
testi épségét ne veszélyeztesse.
(4) Az ingatlanhasználó köteles gondoskodni a gyűjtőedények tisztántartásáról és
fertőtlenítéséről, rendeltetésszerű használatáról, valamint a környezetük tisztántartásáról.
(5) Az ingatlanhasználó köteles a közszolgáltatónak – a változás bekövetkeztétől számított
8 napon belül - bejelenteni, amennyiben új ingatlan kialakítása, ingatlanhasználó váltás, vagy
egyéb ok folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik. Az ingatlanhasználó a
közszolgáltató megkeresésére szerződéskötés céljából előzőekre vonatkozóan köteles adatot
szolgáltatni.

9. §
(1) Az ingatlanhasználó jogosult:
a) a gyűjtőedény űrtartalmát meghaladó mennyiségű alkalmi hulladék (többlethulladék)
esetén a közszolgáltató által rendelkezésre bocsátott jelzéssel (matricával) ellátott
gyűjtőeszközt (hulladékgyűjtő zsákot) külön díjfizetés mellett igénybe venni;
b) amennyiben a gyűjtőedényzet megrongálódása a közszolgáltató által végzett nem
megfelelő ürítés során történt, kérni az edényzet közszolgáltató költségén történő
megjavítását, amennyiben az nem lehetséges, akkor hasonló állapotúra történő cseréjét,

(2) Amennyiben az ingatlanhasználó ingatlanából egybefüggő 30 napot meghaladóan távol
tartózkodik, azt írásban bejelentheti a közszolgáltatónak, a közszolgáltatás szüneteltetését
kérheti.
(3) A (2) bekezdés szerinti bejelentést legkésőbb a szüneteltetés megkezdését követő 15.
napig kell megtenni a közszolgáltatónál. A bejelentés kötelező tartalmi eleme a szüneteltetés
kezdő és záró napjának megjelölése.
6. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés tartalmi elemei
10. §
(1) Nem társasházi ingatlanok esetében a szolgáltatás igénybevételére az ingatlanhasználó
közvetlenül köt szolgáltatási szerződést a közszolgáltatóval.
(2) Társasházak esetében a gyűjtőedény bérlője, illetve tulajdonosa a lakóközösség, a
szolgáltatás igénybevételére a közös képviselő köt szolgáltatási szerződést a
közszolgáltatóval. Ennek hiányában a közösen igénybevett gyűjtőedény lakásonkénti
felosztása szerint történik az egyedi szerződéskötés és számlázás.
(3) A szolgáltatási szerződés megkötésével egyidejűleg a szolgáltató átadja a megrendelő
részére a szolgáltatás igénybevételére jogosító azonosító jelzést (matricát). Az egyéb
meghatározott ingatlanok esetében hulladékgyűjtő zsák az önkormányzatnál vehető át.

(4) A közszolgáltató és az ingatlanhasználó közötti szolgáltatási szerződés tartalma:
a) szerződő felek (közszolgáltató és a megrendelő) megnevezése és azonosító adatai,
b) a közszolgáltatás igénybevételének kezdő napja,
c) a teljesítés helye,
d) az ürítés gyakorisága és az ürítés napja,
e) a közszolgáltatás díja és alkalmazásának feltételei,
f) a díjfizetés módja
g) a szerződés módosításának, felmondásának, szüneteltetésének feltételei,
h) irányadó jogszabályok,
i) megrendelő által használt gyűjtőedény űrtartalom és darabszám szerinti használatának
jogcíme (saját tulajdon vagy bérelt),
j) a közszolgáltatás mértékét meghaladó, a megrendelő igényei szerinti többletszolgáltatást
és annak díja.

7. Záró rendelkezések
11. §
(1) A rendelet 2016. július 1-jén lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a települési szilárd hulladék kezelési közszolgáltatásról szóló 6/2014.
(III.19.) ör. hatályát veszti.
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