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Lábatlan Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Lábatlan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (III.19.) rendelete a a települési
szilárd hulladék kezelési közszolgáltatásról
Lábatlan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2014. (III.19.) rendelete a
a települési szilárd 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 Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. §
(1) Lábatlan
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
(a
továbbiakban:
Önkormányzat) a jelen rendeletben foglaltak szerint kötelező hulladékkezelési
közszolgáltatást szervez a település belterületén a szilárd hulladék rendszeres gyűjtésére,
elszállítására, ártalmatlanítására és kezelésére.
(2) Tilos a hulladékot elhagyni, - a gyűjtés, a begyűjtés, lerakás szabályaitól eltérő módon felhalmozni, ellenőrizetlen körülmények között elhelyezni, kezelni.

2. §
A település területén a szelektív hulladékgyűjtéssel és települési szilárd hulladékkal
kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás teljesítésére jogosult közszolgáltató a VerticalFHB-Eszköz Konzorcium (a továbbiakban: Szolgáltató).
2. Az ingatlantulajdonos kötelezettségei
3. §
(1) Az ingatlantulajdonos köteles:
a) az ingatlanán keletkező hulladék mennyiségét alacsony szinten tartani;
b) települési szilárd 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;
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c) az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladék kezelésére az Önkormányzat
által szervezett közszolgáltatást igénybe venni, illetve a hulladékot a begyűjtésre a
Szolgáltatónak 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) környezetbarát zsákban átadni és a közszolgáltatási díjat kiegyenlíteni;
d) a gyűjtőedény űrtartalmát meghaladó mennyiségű alkalmi hulladék
(többlethulladék) esetén a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott jelzéssel
(matricával) ellátott gyűjtőeszközt (környezetbarát zsákot) igénybe venni;
e) az alkalmazható gyűjtőedények közül olyan űrméretűt és abban a darabszámban
igénybe venni, amellyel az ingatlanán keletkezett szilárd hulladék tárolása két ürítés
között környezetszennyezés nélkül megoldható.
(2) Az ingatlantulajdonos köteles a Szolgáltatónak bejelenteni, amennyiben új ingatlan
kialakítása, tulajdonosváltozás vagy egyéb ok folytán a közszolgáltatás igénybevételére
kötelezetté válik. Az ingatlantulajdonos a Szolgáltató megkeresésére szerződéskötés
céljából előzőekre vonatkozóan köteles adatot szolgáltatni.
(3)Az ingatlantulajdonost nem terheli az (1) bekezdésben foglalt kötelezettség:
a)a beépítetlen ingatlan esetében,
b)amennyiben lakóingatlanát egy hónapon túl nem használja, a használatból kivont időre.
Az ingatlantulajdonos a használat szüneteltetése előtt 15 nappal korábban bejelentést tesz a
Szolgáltatónál, majd a használat szüneteltetését hitelt érdemlően bizonyítja.

3. A helyi hulladékkezelési közszolgáltatás ellátásának rendje
4. §
(1) A Szolgáltató a gyűjtőedényekben kihelyezett hulladékot minden szerdán szállítja el.
(2)A Szolgáltató a közszolgáltatás ellátása során csak a jelzéssel (matricával) ellátott
edényeket és az általa forgalmazott környezetbarát zsákot kezeli.
(3)A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételére köteles ingatlantulajdonosokról
a Szolgáltató nyilvántartást vezet az azonosításra alkalmas adatok feltüntetésével.
(4)A személyes adatok kezelése során a Szolgáltató az információs önrendelkezési jogról és
az információs szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján jár el.
(5)A Szolgáltató megteremti és fenntartja az adatkezelés személyi és tárgyi feltételeit,
gondoskodik az adatok biztonságáról, meghatározza azokat az eljárási szabályokat, amelyek
az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
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(6)A Szolgáltató nyilvántartásában a természetes személyek esetében a hulladékokról szóló
2012. évi CLXXXV. törvény 65.§ (2) bekezdése alapján a természetes személyazonosító
adatokat tartja nyilván és kezeli.
(7)A Szolgáltató a természetes személy ingatlantulajdonos adatait a közszolgáltatási
szerződéses jogviszony létrejöttétől annak megszűnéséig, illetve a szerződésből eredő
esetleges tartozás fennállásáig kezeli. A jogviszony megszűnését követően a Szolgáltató a
kezelt adatokat megsemmisíti.
(8)Az adatkezelés célja: a közszolgáltatással összefüggően az ingatlantulajdonos
személyének megállapításához, a közszolgáltatási díj beszedéséhez szükséges és arra
alkalmas adatbázis létrehozása és működtetése.

4. Szolgáltatási Szerződés
5. §
(1) Nem társasházi ingatlanok esetében a szolgáltatás igénybevételére az ingatlantulajdonos
közvetlenül köt szolgáltatási szerződést a Szolgáltatóval.
(2) Társasházak esetében a gyűjtőedény bérlője, illetve tulajdonosa a lakóközösség, a
szolgáltatás igénybevételére a közös képviselő köt szolgáltatási szerződést a Szolgáltatóval.
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 környezetbarát zsák az Önkormányzatnál vehető át.
(4)A közszolgáltatási díj beszedését a Szolgáltató végzi.
(5) A lakossági szilárd hulladék kezelésére vonatkozó vállalkozási szerződés tartalmazza a
a) szerződő felek megnevezését,
b) hulladékgyűjtő edényzet nagyságát,
c) a hulladékszállítás gyakoriságát,
d) a számlázási időszakot és a fizetés módját,
e) az edényzet űrmértékét meghaladó hulladék elszállításának módját,
f) a Szolgáltató ügyfélszolgálatának megnevezését.
5. A gyűjtőedényekkel kapcsolatos jogok és kötelezettségek
6. §
(1) Az ingatlantulajdonos a Szolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített saját tulajdonú,
illetve a Szolgáltató által biztosított bérelt gyűjtőedényt, valamint az alkalmi hulladék
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gyűjtésére - a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott és azonosító jelzéssel ellátott
(matricával) gyűjtőeszközt köteles igénybe venni.
(2) A szolgáltató által nyújtandó, illetve kötelezően igénybe veendő szolgáltatás minimális
mértéke:
a)családi házas övezetben lakóingatlanonként egy, két személy esetén 1 db 80
literes gyűjtőedény heti egyszeri ürítéssel,
b)családi házas övezetben lakóingatlanonként három vagy több személy esetén 1 db
110 literes gyűjtőedény heti egyszeri ürítéssel,
c)társasház esetén a szerződésben rögzített űrtartalmú, lakásszám arányos méretű
gyűjtőedényzet,
d)az egyéb meghatározott ingatlanok esetében lakóingatlanonként 1 db
környezetbarát zsák,
e)a településen állandó lakhellyel nem rendelkező ingatlantulajdonos esetében 1 db
legalább 80 literes gyűjtőedényzet évente 26 db ürítéssel, vagy évente 26 db
környezetbarát zsák.
(3) Ha az ingatlantulajdonos a Szolgáltató felé nem valóságnak megfelelő adatot közöl és
ennek következtében az átadásra kerülő hulladék mennyisége rendszeresen meghaladja a
gyűjtőedény űrtartalmát, a Szolgáltató jogosult a tényleges mennyiségű hulladéknak
megfelelő űrtartalmú edényre történő cserét kezdeményezni, a szolgáltatás díját a tényleges
mennyiségnek megfelelően módosítani.
(4) Az ingatlantulajdonos igénye alapján a Szolgáltató a szokásos mennyiséget meghaladó
hulladék gyűjtéséhez és szállításához gyűjtőedényt biztosít.
6. A gyűjtőedények elhelyezésével és kezelésével kapcsolatos kötelezettségek
7. §
(1) Az ingatlantulajdonos közterületen a szállítást megelőző napon, a begyűjtést végző
gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen helyezheti el a gyűjtőedényt, illetve
zsákot, kivéve a tartósan engedélyezett kihelyezést.
(2) A kihelyezett gyűjtőedény fedelének - a környezet szennyezésének elkerülése érdekében
- lecsukott állapotban kell lennie. A hulladékot a gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, hogy az
edény mozgatásakor és ürítésekor a hulladék ne szóródjon, az ürítést ne akadályozza.
(3) A kihelyezett gyűjtőedény, vagy zsák nem akadályozhatja a gyalogos és jármű
forgalmat, elhelyezése nem okozhat balesetveszélyt.
8. §
(1) Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni a gyűjtőedények tisztántartásáról és
fertőtlenítéséről, rendeltetésszerű használatáról, valamint a környezetük tisztántartásáról.
(2) A szabályszerűen kihelyezett gyűjtőedények ürítése során esetlegesen keletkezett
szennyeződés takarításáról a Szolgáltató gondoskodik.
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(3) A Szolgáltató tulajdonát képező, az ingatlantulajdonos rendelkezésére bocsátott, vagy
általa bérbevett és rendeltetésszerűen használt gyűjtőedények szükség szerinti javításáról,
cseréjéről és esetleges pótlásáról az ingatlantulajdonos bejelentése alapján a Szolgáltató
gondoskodik.
7. Lomtalanítás
9. §
(1) A lomtalanítás évente kétszeri megszervezéséről és lebonyolításáról a Szolgáltató
gondoskodik, együttműködve az Önkormányzattal.
(2) Az ingatlantulajdonos 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.
8. Hulladékkezelési díj
10. §
(1) A közszolgáltatási díjat az az ingatlantulajdonos fizeti, aki a hulladékkezelési
közszolgáltatás igénybevételére köteles.
(2) Az ingatlantulajdonos, illetve a közös képviselő a közszolgáltatási díjat - a teljesített
közszolgáltatás alapján kiállított számla ellenében - negyedéves bontásban utólag fizeti meg a
Szolgáltatónak.
(3) A díjat a számla kézhezvételétől számított 15 napon belül kell kiegyenlíteni.
9. Szelektív hulladékgyűjtés
11. §
(1)Az Önkormányzat a Szolgáltatóval közösen Lábatlan, Piszkei ltp.-en, Cementgyári
ltp.-en és Zrínyi ltp.-en az újrahasznosítható települési szilárd hulladék elkülönített gyűjtése
érdekében gyűjtőszigeteket hozott létre.
(2)A gyűjtőszigeteken üveg, papír és műanyag elkülönített gyűjtése történik.
(3)A gyűjtőszigetekből a hulladék gyűjtését, szállítását, kezelését és hasznosítását a
Szolgáltató végzi. Az ürítés gyakorisága a telítettség függvényében, csütörtökönként történik.
(4)A szolgáltató a szelektív hulladékgyűjtésre használt gyűjtőedényzet bérletére szerződést
köt az Önkormányzattal.

10. Záró rendelkezések
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12. §
(1) A rendelet 2014. május 1-jén lép hatályba.
(2) A rendelet hatálybalépésével a a települési szilárd hulladék kezelési közszolgáltatásról
szóló 38/2005. (XII.30.) ör. hatályát veszti.

Dinnyés István s.k.
polgármester

Schantzl Edit s.k.
jegyző

Csatolmányok
Megnevezés

méret

Települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási
rendelet

25.43 KB

http://www.njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh5eg4ed3dr6eo9dt2ee1em8cj7ca4bw1ca8b...

2015.02.02.

