ZALABOLDOGFA KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
12/2004. (VI.29.) SZ. RENDELETE
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési
helyi közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról
(Egybeszerkesztve a 2014. évi módosításokkal)
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Zalaboldogfa Község Önkormányzati Képviselőtestülete (továbbiakban: képviselőtestület) –
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított
jogkörében eljárva – az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 1995.
évi XLII. Törvény 2. §-ában, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi
LIII. Törvény 46.§ (1) bekezdés c./ pontjában, a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi
XLIII. Törvény (Hgt.) 23. §-ában, és a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek
fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. Törvény 2/A §ában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel a köztisztasággal és a települési
szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről szóló 1/1986. (II.21.) ÉVM-EüM együttes
rendeletben, valamint a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének
feltételeiről szóló 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet 19. §-ban foglaltakra – az alábbi
rendeletet alkotja:

I. fejezet
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A rendelet célja
1. §
E rendelet célja azon helyi szabályoknak a megállapítása, amelyek biztosíthatják a község
köztisztaságával összefüggő feladatok eredményes végrehajtását, a köztisztasági szolgáltatás
ellátásának és igénybevételének rendjét.

A rendelet hatálya
2. §
A rendelet hatálya Zalaboldogfa község közigazgatási területén kiterjed a magánszemélyekre,
a gazdasági társaságokra, a jogi személyiséggel rendelkező egyéb szervezetekre, illetve a
magánszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkező személyi egyesülésére és az egyéni
vállalkozókra.
3. §
Nem terjed ki a rendelet hatálya a veszélyes és a radioaktív hulladékokra, valamint a velük
összefüggő tevékenységre.
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Kötelező helyi közszolgáltatás
4. §
(1) Zalaboldogfa község Önkormányzata - Zalaboldogfa közigazgatási területén - a
települési hulladék összegyűjtését, elszállítását és ártalommentes elhelyezését
szervezett helyi közszolgáltatás útján biztosítja. Települési hulladék összegyűjtésére,
elszállítására és ártalommentes elhelyezésére csak a kijelölt szakvállalkozó jogosult.
(2)
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Zalaboldogfa 6. § 23) pontjában körülírt közigazgatási belterületén a települési
szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás körében, a közszolgáltató szállítóeszközéhez
rendszeresített gyűjtőedényben, a közterületen vagy az ingatlanon összegyűjtött és a
közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési szilárd hulladék elhelyezése céljára
történő rendszeres elszállítására kizárólagosan jogosult hulladékkezelő a / ZALADEPÓ Kft. (Zalaegerszeg, Gasparich M. u. 26.); – amely a kötelező közszolgáltatónak
minősül – (továbbiakban: Közszolgáltató). A Közszolgáltató, Zalaboldogfa
közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi
közszolgáltatás teljesítésére jogosult, illetőleg kötelezett 2013. augusztus hó 31. napig,
a 2003. év július hó 15. napján kötött szerződés alapján. A Közszolgáltató végzi
Zalaboldogfa települési szilárd és lakossági hulladékainak gyűjtését és szállítását és
gondoskodik a szilárd nem veszélyes hulladék – környezetvédelmi hatóság által
engedélyezett összetételű és mennyiségű – elhelyezéséről és ártalmatlanításáról.

(3) 4A fenti közszolgáltatással ellátott területen lévő ingatlan tulajdonosa, használója (a
továbbiakban együtt: tulajdonos) az ingatlanon keletkező szilárd hulladék
elhelyezéséről - a jelen rendeletben meghatározott módon - a közszolgáltatás
igénybevétele útján köteles gondoskodni, ha jogszabály eltérően nem rendelkezik.
(4)
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A tulajdonos a keletkezett hulladékot - a rendelet keretein belül - a hulladék
begyűjtő vagy hulladék kezelő telepre külön engedély nélkül maga is elszállíthatja. A
tulajdonos az ártalmatlanító helyen történő hulladék elhelyezést az átvételi
elismervényekkel köteles igazolni. Amennyiben a hulladék eltávolításáról nem maga
gondoskodik, köteles a szervezett közszolgáltatást igénybe venni.

(5) 7Gazdálkodó szervezet üzletszerűen, rendszeresen hulladékszállítási tevékenységet
csak a külön jogszabályokban meghatározott feltételekkel, a környezetvédelmi hatóság
engedélyével folytathat.
(6) 8Hulladékkezelési tevékenység - ha törvény, kormányrendelet vagy miniszteri
rendelet ettől eltérően nem rendelkezik - kizárólag a környezetvédelmi hatóság
engedélyével végezhető.
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(7) 9A helyi közszolgáltatás körében az ingatlantulajdonos és a szakvállalkozó közötti
jogviszonyt a települési szilárd hulladékra vonatkozó közszolgáltatás esetében az a
tény hozza létre, hogy a szakvállalkozó az ingatlantulajdonos számára a
közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll.
(8)
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A 6. § s) pontjában körülírt, a települési szilárd hulladék elhelyezésre és
ártalmatlanításra kijelölt, Zalaegerszegi 0182/13 hrsz-ú ingatlanon lévő
hulladékártalmatlanító létesítmény üzemeltetésére irányuló kötelező közszolgáltatás
kizárólagos teljesítésére jogosult, illetőleg kötelezett a lerakót üzemeltető
közszolgáltató, aki (amely) köteles a ZALA-DEPÓ Kft. (Zalaegerszeg, Gasparich
M.u.26.) Közszolgáltató által összegyűjtött és a kijelölt hulladékártalmatlanító helyre
beszállított települési szilárd hulladék elhelyezését és ártalmatlanítását elvégezni.
5. §

A köztisztaság megőrzésében mindenki köteles hathatósan közreműködni, és a települési
környezet - különösen a közterületek - szennyeződését, fertőzését eredményező
tevékenységtől illetőleg magatartástól tartózkodni.
II. fejezet
FOGALMI MEGHATÁROZÁSOK
6. §
E rendelet alkalmazása szempontjából
11

1. Közigazgatási terület: a község önkormányzatának működési területe, mely
belterületből (beépített és beépítésre szánt terület) és külterületből (belterületen kívüli
területből áll);
2. Hulladékszállító és hulladékot elhelyező szakvállalkozó: ZALA-DEPÓ Kft.
(Zalaegerszeg, Gasparich M.u.26.);
3. Köztisztaság: a község belterületén lévő közutak, terek, járdák és ezekhez tartozó
műtárgyak, továbbá a közcélú zöldterületeken keletkezett szemét összetakarításáról,
elszállításáról, szükség szerinti portalanításáról való gondoskodás;
4. Közterület: az ingatlan-nyilvántartásban közterületként nyilvántartott belterületi
földrészlet (közút, járda, tér, közpark), továbbá az építmények közhasználatra átadott
része (épületárkád alatti járda,);
5. Köztisztasággal összefüggő tevékenység: az egyes ingatlanok - ezen belül különösen a
lakóépületek és az emberi tartózkodásra (üdülés, pihenés, szállás... stb. céljára)
szolgáló más épületek, továbbá a nem lakás szolgáló helyiségek és a hozzájuk tartozó
területek - , valamint a közterületek tisztán tartása;
6.
9
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- 16. pontja
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17. Tisztán tartás: az egyes ingatlanok és közterületek tisztítása, pormentesítése, hó- és
síkosságmentesítése, illetve folyamatos gyommentesítése;
18. Zöldterület: a nagyobb részt növényzettel borított közhasználatú terület, beleértve az
utcabútorzatok és az építmények területét is;
19. 13A települési szilárd hulladék elhelyezésére és ártalmatlanítására kijelölt hely
legkorábban 2008. január 1. napjától a Nyugat-Balaton és Zala folyó medence
nagytérségi települési szilárd hulladékai kezelésének korszerű megoldására létrehozott
Önkormányzati Társulás -továbbiakban Társulás - tagjainak közös tulajdonában lévő,
Zalaegerszegi 0182/13 hrsz-ú ingatlanon elhelyezkedő hulladékártalmatlanító
létesítmény, melyet Közszolgáltató, az általa összegyűjtött és elszállított települési
szilárd hulladék elhelyezése és ártalmatlanítása céljából köteles igénybe venni.
20. 14Nem lakott épület és tartós szünetelés: olyan lakóépület, melyet bizonyíthatóan
legalább 60 nap óta nem laknak, illetőleg használatát ilyen időtartam óta szüneteltetik;
21. Gyom: gyomnak minősül minden olyan növény, amely az adott területen nem
kívánatos, különösen az allergiás megbetegedést okozó parlagfű, üröm, pázsitfűfélék,
lórom
22. Közület: olyan kötelező helyi közszolgáltatást igénybe vevő, aki/amely nem állandó
lakhelyű magánszemély (lakos).
23. 15közigazgatási belterület: Ady Endre, Akác, Arany János, Fő, Hunyadi, Jókai, József
Attila, Kossuth Lajos, Petőfi, Rákóczi, Virág utca.
24. 16Hulladékgyűjtő sziget (gyűjtősziget): a háztartásokban keletkező hasznosításra
alkalmas, különböző fajtájú, elkülönítetten gyűjtött háztartási hulladék begyűjtésére
szolgáló, közterületen kialakított, felügyelet nélküli, folyamatosan rendelkezésre álló
begyűjtőhely, szabványosított edényzettel, amely edényzet kizárólag a rajta
egyértelműen megjelölt fajtájú települési szilárd hulladék szelektív begyűjtésére
szolgál, a közszolgáltatást igénybe vevők részére.
III. fejezet
AZ INGATLANOK ÉS KÖZTERÜLETEK TISZTÁN TARTÁSA
Az ingatlan tisztán tartása
7. §
Az egyes ingatlanok tisztántartásáról az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni.

12

Hatályát veszti a 4/2014.(II.10) Ör, 2014. február 11-től
Módosította a 8/2007.(VIII.15.) Ör, Hatályos 2007. október 01-től
14
Módosította a 4/2014.(II.10) Ör, 2014. február 11-től
15
A ponttal kiegészítette a 4/2012.(II.8.) Ör 2012. február 9-től
16
A ponttal kiegészítette a 4/2012.(II.8.) Ör 2012. február 9-től
13

5
8. §
(1) Háztartási hulladékot csak gyűjtőedénybe rakva lehet a közterületen szállításra
előkészíteni. Amennyiben ez nem lehetséges, úgy az ingatlan tulajdonosa köteles az
elszállításról gondoskodni.
(2) Ingatlanon belül csak komposztálható hulladékot lehet elhelyezni.
(3) A hulladéktároló edényekben turkálni, annak tartalmát a közterületen szétszórni tilos.
9. §
Az ingatlanon előforduló rovarok és rágcsálók irtásáról a tulajdonos köteles gondoskodni.
Ezen tevékenységével nem veszélyeztetheti mások életét és egészségét.

Közterületek tisztán tartása
10. §
(1) A közterületek rendszeres tisztán tartásáról és az ott keletkező települési szilárd
hulladékkal összefüggő tevékenység ellátásáról Zalaboldogfa község Önkormányzata
gondoskodik, az érintett tulajdonosok e rendeletben meghatározott közreműködésével
és kötelezésével.
(2) A közutak, közparkok, közterek, sétányok, játszóterek, valamint az ezeken
keresztülvezető gyalogjárók tisztítása, hó- és síkosságmentesítése, a keletkező szemét
összegyűjtése és elszállítása a közterület-gondnok kötelessége. Ennek keretében a
szakvállalkozó elvégzi
a.) az utak, utcák, terek útburkolatai és az ezeket szegélyező járdák, nyilvános lépcsők, a
közterületen lévő árkok és ezek műtárgyai tisztán tartását, az ott keletkezett szemét
összegyűjtését és elszállítását;
b.) az utcai hulladékgyűjtő edények felállítását, fenntartását, rendszeres ürítését és
tisztántartását;
c.) a közterületen elhelyezett konténerek környezetének tisztán tartását;
d.) a hó eltakarítását és a síkosságmentesítési munkálatokat.
11. §
(1) Vásárok, sport- és egyéb rendezvények tartása idején a rendezvény szervezője köteles
gondoskodni a várható forgalomnak megfelelő számú illemhely biztosításáról,
üzemeltetéséről, valamint a rendezvény alatt és azt követően a terület tisztán tartásáról.
(2) Közterületen elhelyezett építmények, tárgyak tisztán tartása a tulajdonos kötelessége.
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11/A § 17
A bekerítetlen közterületi játszóeszközök esetén az eszközre kihelyezett dohányzást tiltó tábla
15 méteres sugarú körén belüli terület minősül a játszótér területének.
Közterületi játszóterek játék felszereléseit csak 18 éven aluli gyermekek használhatják, 6 éven
aluli gyermekek a játszótéren csak felnőtt személy felügyeletével tartózkodhatnak.
11/B §18
Közterületen megvalósuló állattartás szabályai
(1) Az állatoknak a közúton történő hajtására irányadó szabályokat a KRESZ határozza meg.
(2) Közterületen állatot legeltetni tilos.
(3) A kedvtelésből tartott állat ürülékét az állattartó a közterületről köteles eltávolítani.
Közterületről származó, továbbá a hatósági rendelkezésre leölt állatok hulláinak és
hulladékainak elszállítását az Önkormányzat végzi el.

Az ingatlan tulajdonosok közterület-tisztántartással kapcsolatos feladatai
12. §
(1) Az ingatlan tulajdonosa vagy bérlője az ingatlan gyommentesítéséről - különösen az
allergiás megbetegedést előidéző gyomok (pl. parlagfű) irtásáról - a virágzás előtt, az
időjárástól függően, szükséges gyakorisággal köteles gondoskodni.
(2) A parlagfű vegyszeres gyomirtása tekintetében a Zala Megyei Növényegészségügyi és
Talajvédelmi Állomás szakvéleménye az irányadó.
(3) A parlagfű felismerésének elősegítéséről, előfordulási helyének, egészséget nem
veszélyeztető módon történő irtásának, továbbá a parlagfű okozta allergiás
megbetegedéssel kapcsolatos legfontosabb tudnivalóknak a lakosság körében történő
tudatosításáról a jegyző - az érintett szakhatóságokkal együttműködve - a helyi
tömegkommunikációs eszközök útján gondoskodik.
(4) Az ingatlanok tisztántartását, gyommentesítését a jegyző helyszíni szemle során
rendszeresen, májustól októberig havonta ellenőrizteti.
13. §
(1) Az ingatlan tulajdonosa vagy bérlője köteles gondoskodni:
a. az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában egy méter széles területsáv,
illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület),
gondozásáról, tisztántartásáról, szemét- és gyommentesítéséről, a hó
eltakarításáról és a síkosságmentesítésről;
b. a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai tisztán tartásáról;
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c. tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos megközelítésére
és körüljárására szolgáló terület tisztántartásáról, a csapadékvíz zavartalan
lefolyását akadozó anyagok és hulladékok eltávolításáról;
d. a beépítetlen ingatlan tisztán tartásáról és gyommentesítéséről.
(2) Két szomszédos ingatlan közötti közforgalmi területsáv vagy átjáró esetében a tisztán
tartási kötelezettség a tulajdonosok között 50-50 %-ban oszlik meg.
(3) A közterület rendeltetéstől eltérő célra (árusítás, építési-szerelési munka...stb.) történő
használata esetén az érintett területet és közvetlen környezetét a használó köteles
tisztán tartani.
14. §
Évente legalább két alkalommal az épületek homlokzatát a földszint magasságáig, továbbá a
kerítéseket a tulajdonosok kötelesek letakarítani. Az aktualitásukat vesztett, szakadt, vagy
illegális falragaszokat, a közízlést sértő vagy a faluképet rontó festéseket folyamatosan el kell
távolítani.
15. §
(1) Az ingatlan tulajdonosa a közterület feltakarításából keletkezett hulladékot a
rendszeresített hulladékgyűjtő edényzetben köteles elhelyezni. Amennyiben ennek
mennyisége a szokásos háztartási hulladék fogalmánál meghatározott mértéket
meghaladja, a rendszeres hulladékszállítás keretein kívül köteles erről gondoskodni.
(2) Tilos az ingatlan vagy a közterület feltakarításából keletkezett hulladékot a
közterületen a fentiektől eltérő módon elhelyezni, illetőleg a csapadékelvezető
rendszerbe önteni.
(3) A hulladék termelője, birtokosa köteles a tevékenysége során keletkező veszélyes
hulladékokat a nem veszélyes hulladékoktól elkülönítetten, környezetszennyezést
kizáró módon gyűjteni és azt csak az átvételre jogosult, engedéllyel rendelkező
begyűjtő helyre elszállítani.
Zalaegerszegen az akkumulátor átvételére környezetvédelmi engedéllyel
rendelkeznek:
1, Dél-Magyarországi MÉH Nyersanyaghasznosító Rt.
Telephely: 8900 Zalaegerszeg, Bánya u. 4.
2, AKKSI Ipari Kft.
Telephely: 8900 Zalaegerszeg, Kiserdei út 5.
16. §
Ha az ingatlan tulajdonosa vagy bérlője a 12. §-ban a 13. § (1) bekezdésében, valamint a 1415. §-okban előírt kötelezettségének nem tesz eleget, a jegyző - a tulajdonos költségére elrendelheti a szükséges munkálatok elvégzését.

8

Hó- és síkosságmentesítés
17. §
(1) Az ingatlan tulajdonosa vagy bérlője köteles a 12. § (1)-(3) bekezdésben
meghatározott területekről a havat letakarítani, illetőleg azt síkosságmentessé tenni,
szükség esetén naponta többször is.
(2) Hórakást tilos elhelyezni útkereszteződésben, útburkolati jeleken, tömegközlekedési
járművek megálló- és várakozó helyénél, közszolgáltatási felszerelési tárgyakra
(vízelzáró csap, gázcsap, csapadékcsatorna lefolyója...stb.) lámpaoszlop, hirdetőoszlop
köré, kapubejárat elé.
(3) Síkosság elleni védekezéshez a környezetkímélő anyagokon (salak, homok) kívül csak
klorid tartalmú (pl. konyhasó) fagyáspont csökkentő szer használata alkalmazható,
olymódon, hogy ennek egyszeri kijuttatott mennyisége 20 gr/m2-nél több ne legyen.
Ezen anyagokat tárolni csak zárt edényben, a környezetszennyezést kizáró módon
lehet. Klorid tartalmú vegyszereket zöldterületeken illetőleg ezek közvetlen közelében
használni tilos.
18. §
A 17. §-ban foglalt kötelezettségek elmulasztása esetén a feladatot a jegyző a
közterületgondnokkal elvégeztetheti, ennek költségeit az ingatlan tulajdonosával szemben
érvényesíti.
19. §
A 12.§-ban fel nem sorolt területeken - a polgármesteri hivatallal, illetőleg az illetékes közút
kezelővel kötött szerződés keretei között – az önkormányzat feladata a hó- és
síkosságmentesítés, kivéve, ha azt a közút kezelő maga vagy alvállalkozója útján végzi.

Kereskedelmi tevékenységet folytató szervek, utcai árusok kötelezettségei
20. §
(1) A szórakozóhelyek, vendéglátóipari, kereskedelmi és szolgáltató egységek, valamint
az utcai és más elárusítóhelyek előtti járdaszakaszt - illetőleg ha a járda mellett
zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes területet - az üzemeltető köteles naponta 7,00
óráig feltakarítani és napközben folyamatosan tisztán tartani.
(2) Az üzemeltető, illetve az árus a tevékenysége folytatásából keletkező
hulladékgyűjtésére megfelelő zárható edényt köteles elhelyezni és annak kiürítéséről,
valamint a hulladék saját költségén történő elszállításáról gondoskodni.
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A hirdetők kötelezettségei
21. §
19

(1)

Hirdetményeket, plakátokat elhelyezni csak a hirdetőtáblákon lehet.
önkormányzati hirdetőtáblára csak önkormányzat helyezhet el közleményeket.

(2)

20

Az

A kifüggesztett, aktualitásukat vesztett hirdetmények eltávolításáról a hirdetés
kihelyezője köteles gondoskodni.

(3) A közterületre kiszórt reklám illetve propaganda anyagok terjesztői kötelesek - a
hatósági engedélyezés után, de még a terjesztés megkezdése előtt - a terjesztés során
keletkező hulladék későbbi eltakarításáért a szakvállalkozónak díjat fizetni.

A járművekkel és a járműforgalommal kapcsolatos kötelezettségek
22. §
(1) Közforgalmú közúti közlekedés céljára szolgáló tömegközlekedési járművek esetében
a belterületen lévő váróhelyiségek, várakozóhelyek és a járdától füvesített területtel
vagy egyéb módon elkülönített megállóhelyek tekintetében az önkormányzat köteles
a rendszeres tisztán tartásról, továbbá az ott keletkezett hulladék eltávolításáról
gondoskodni.
(2) Szilárd burkolattal ellátott közterületen engedélyezett a gépjárművek felsőmosása. A
művelethez tömlőt és vegyszert használni nem szabad. Zöldterületen gépjárművet
mosni tilos. Amennyiben a tevékenységgel kapcsolatban a közterület beszennyeződik,
annak feltakarításáról a gépjárműmosást végző köteles gondoskodni.

Építési és bontási területek tisztán tartása
23. §
(1) Építés, bontás vagy felújítás alatt üresen álló ingatlan tisztán tartása az engedélyes
feladata.
(2) Építésnél, tatarozásnál, bontásnál, az úttest felbontásánál keletkezett por és szenny
elterjedését meg kell akadályozni.
(3) Az úttesten, járdán az építőanyagot úgy kell tárolni, hogy az ne szennyezze a
közterületet.
(4) Az építési területekről történő sárfelhordás letakarításáról, a szükséges jelzések
kihelyezéséről a kivitelezőnek kell gondoskodnia.

19
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Az (1) bekezdéssel kiegészítette, számozását módosította a 9/2006.(IX18.) Ör. Hatályos 2006. október 01-től
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(5) Építési munkálatoknál, illetőleg a közterületnek más, a rendeltetéstől eltérő használata
során a növényzetet, létesítményeket védőburkolattal vagy más arra alkalmas
eszközzel a szennyeződéstől, rongálástól meg kell védeni.
(6) A közterületen bárminemű burkolat (térburkolat, úttest, járda...stb.) felbontása csak a
jegyző - országos közúthálózatba tartozó utak esetén a területileg illetékes közút
kezelő - hozzájárulásával, az abban foglalt feltételek betartásával engedélyezett.
Amennyiben a munkálatok elvégzése során építési törmelék vagy más hulladék
keletkezik, azt folyamatosan, legkésőbb a munka befejezésétől számított 48 órán belül
el kell szállítani, a közterületet eredeti állapotára helyre kell állítani, illetőleg meg kell
tisztítani.
(7) Közmű hibák javítását követően a közterület feltakarításáról a hiba elhárítója köteles
gondoskodni.

Szennyező anyagok szállítása, a közterületen történő ideiglenes tárolása
24. §
(1) Mindennemű anyag szállítását úgy kell végezni, hogy a közterület ne szennyeződjék,
és a szállítási útvonalon a szállítmányból semmi ne hulljon ki. Könnyen kihulló anyag
(pl.: homok, murva, salak, papír...stb.) csak olyan járművön szállítható, amelynél a
lehullás megakadályozása biztosított.
(2) Undort keltő anyagot csak zárt tárolóval felszerelt járművel szabad szállítani. A jármű
vezetőjének - külön jogszabály előírása szerint - vizsgával kell rendelkeznie.
(3) Ha bármely szállítmány fel- vagy lerakásánál, szállításánál a
beszennyeződik, ennek előidézője köteles azt haladéktalanul feltakarítani.

közterület

(4) A község útjait szennyező idényjellegű szállítások esetén (kukorica csuhé,
cukorrépa...stb.) a szennyeződés eltávolítása a szállító (szállíttató) kötelessége.

25. §
(1) Tüzelő-, építő- és egyéb ömlesztett anyagot a járdán, valamint a járda és az úttest
közötti (nem zöld)területen 24 óra időtartamot meghaladóan csak közterület-használati
engedély alapján szabad tárolni.
(2) Karácsonyi ünnepek után a fenyőfák közterületről történő elszállításáról - a
polgármesteri hivatallal kötött szerződés szerint - a hulladékszállító gondoskodik. A
fenyőfákat az arra kijelölt helyen, ennek hiányában a hulladékgyűjtő edények
közelében kell elhelyezni.
(3) A lakásokban használhatatlanná vált, nagyobb méretű háztartási felszerelési tárgy,
bútor és egyéb feleslegessé vált ingóságot - a lomtalanítási akció meghirdetését
megelőzően legfeljebb 24 órával - lehet a közterületen elhelyezni. Az évenkénti
egyszeri elszállításról a polgármesteri hivatal gondoskodik a hulladékszállító útján. A
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lomtalanítás időpontjáról szórólapokon kell a lakosságot tájékoztatni. A szervezett
akción kívül jelentkező háztartási lom elszállítási igények kielégítéséről tulajdonos
kérelmére - külön díjazás ellenében - hulladékszállító köteles gondoskodni.
(4) Lomtalanítási akció meghirdetett időtartamán kívül a fenti ingóságok közterületre
átmeneti jelleggel sem helyezhetők ki. Feleslegessé vált ingóságokat közvetlenül a
szállító járműre vagy arra alkalmas tároló, szállító konténerbe kell elhelyezni.
A kerti hulladékok ártalmatlanítása
26. §
(1) A kerti hulladékokat (falomb, kaszálék, nyesedék és egyéb növényi maradványok)
elsősorban hasznosítani, komposztálni kell. Amennyiben ez nem lehetséges, ezek a
szabvány gyűjtőedényben aprítva elhelyezhetők, ha térfogata nem haladja meg a
háztartási hulladék mennyiségét. Ennél nagyobb mennyiségű kerti hulladék
elszállításáról évente egy alkalommal a polgármesteri hivatal hulladékszállító útján
gondoskodik. A szervezett akción kívül jelentkező kerti hulladék elszállításáról a
tulajdonos kérelmére - külön díjazás ellenében - a hulladékszállító gondoskodik.
Feleslegessé vált kerti hulladékot közvetlenül a szállító járműre vagy arra alkalmas
tároló, szállító konténerbe kell elhelyezni. A kerti hulladék az elszállítás időtartamán
kívül közterületre átmeneti jelleggel sem helyezhető ki.
(2) A község belterületén kerti hulladékot égetni az ünnepnapok kivételével minden nap
szabad. Az égetésre csak akkor kerülhet, ha a hulladék eltávolítása, hasznosítása más
módon nem lehetséges.
(3) Égetni csak megfelelően előkészített, száraz kerti hulladékot szabad - az emberi
egészséget legkevésbé károsító módon - a vagyoni és személyi biztonság figyelembe
vételével.
(4) Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat semmilyen más kommunális illetve ipari
eredetű hulladékot, gumit, műanyagot, vegyszereket...stb.
(5) Szeles időben égetni nem szabad.

Köztisztasággal összefüggő egyéb rendelkezések
27. §

(1) A köztisztasággal összefüggő építmények tervezése során a tervező a
szakvállalkozóval egyeztetni és ezt dokumentálni köteles. Az építési hatóság a
használatba vételi engedély kiadásakor az egyeztetések megtörténtét ellenőrzi és a
használatba vételi engedély egy példányát a szolgáltatónak megküldi.

12
(2) Az ingatlan tulajdonosa köteles a szakvállalkozónak bejelenteni az új létesítmény
üzembehelyezését, meglévő épületének funkció változását, amennyiben ezzel
kapcsolatosan hulladék keletkezik és annak mennyisége vagy jellege megváltozik.
IV. fejezet
HULLADÉKSZÁLLÍTÁS
Települési szilárd hulladék gyűjtése, tárolása
28. §
(1) A települési szilárd hulladék gyűjtése, tárolása kizárólag oly módon történhet, hogy ez
ne idézzen elő szennyezést sem épületen belül, sem azon kívül, sem pedig
közterületen. A hulladék termelője csak a saját tulajdonában lévő, vagy a
hulladékszállítótól bérelt tárolóedényben helyezheti el hulladékát. A hulladék
termelője, birtokosa köteles a tárolóedény megfelelő zárhatóságáról gondoskodni,
valamint a hulladékszállító részére a gyűjtőedény problémamentes ürítését biztosítani.
Amennyiben az edényzet kapacitása nem elegendő a keletkezett hulladék tárolására, a
tulajdonos köteles a többlet edényzetet megvásárolni, illetve a hulladékszálítótól azt
megrendelni, vagy a hulladékszállító által rendszeresített zsákot a körjegyzőségen
megvásárolni. Amennyiben szállításra vonatkozó szerződést kötött a
hulladékszállítóval, köteles azt módosítani. Tilos az idegen hulladéktárolók
jogosulatlan igénybevétele. Ez alól kivétel a közterületen elhelyezett önkormányzati
tulajdonú hulladékgyűjtő, illetve a zártkerti ingatlanok számára kihelyezett konténer.
(2) A települési szilárd hulladék gyűjtése és ideiglenes tárolása csak zártan, az 1.számú
mellékletben meghatározott szabványos edényzetben történhet. A szabványos
hulladékgyűjtő edényzetet a hulladékszállító szakvállalkozó köteles beszerezni,
javításáról, pótlásáról, az érintett ingatlanra való kiszállításáról gondoskodni, az
ingatlan tulajdonosa pedig annak díját megfizetni külön szerződés szerint.

(3) A hulladékgyűjtő edényzetben nem szabad olyan anyagot elhelyezni (forró hamu,
maró, mérgező anyag, állati tetem, gyúlékony vagy robbanó anyag, kő és
épülettörmelék, nagyobb terjedelmű vagy súlyú tárgy...stb.) amely veszélyezteti a
hulladékszállítással foglalkozó dolgozó egészségét, illetőleg megrongálhatja a jármű
műszaki berendezését vagy ártalmatlanítása során veszélyeztetheti a környezetet.
(4) Ha a szakvállalkozó alkalmazottai megállapítják, hogy a tartályban a (3) bekezdésben
megjelölt anyagot, tárgyat helyeztek el, a kiürítést jogosultak megtagadni.
(5) A hulladékszállító a háztartási szilárd hulladékot tároló edényt - ürítés illetőleg
elszállítás céljából - az ingatlan bejárata előtti közterületen, a hulladékszállító jármű
közlekedésére alkalmas úttól legfeljebb 10 méterre veszi át. Az egyéb területeken
történő átvételre (járművel meg nem közelíthető ingatlanon, hulladéktároló
helyiségben ...stb.) a hulladékszállító - külön díjazás ellenében - köteles.
(6) Az ingatlan tulajdonosának a hulladékszállító által közzétett szállítási napon 06,00
óráig kell az (5) bekezdés szerinti helyen elhelyezni a hulladéktároló edényt, téli
időben gondoskodni ezek megközelíthetőségéről. A 770 l és 1100 l űrtartalmú
konténereket - amennyiben az ingatlan adottságai lehetővé teszik - a tulajdonos köteles
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a saját ingatlanán tárolni. Ilyen lehetőség hiányában ezek a konténerek, illetve a 4200
l-es konténerek tárolhatók közterületen szállítási napokon kívül.
(7) A nem rendszeresen gyűjtött egyéb települési szilárd hulladékok fogadására,
ideiglenes tárolására - a képviselőtestület döntése alapján - hulladékgyűjtő udvar
létesíthető, melynek üzemeltetéséről a hulladékszállító szakvállalkozó gondoskodik, a
körjegyzőséggel kötött szerződés szerint.

A hulladékszállítás módja és gyakorisága
29. §
(1) A települési szilárd hulladék szállítása során a szakvállalkozó köteles olyan
gondossággal eljárni, hogy a hulladék se a szállító járműbe való ürítéskor, se a
szállítás folyamán ne szóródhasson szét, ne porozhasson és környezetszennyezést ne
idézzen elő.
(2) Települési szilárd hulladék gyűjtése, szállítása csak az erre a célra készült, zárt
rendszerű, pormentes beürítést és szállítást lehetővé tevő célgéppel végezhető.
(3) Amennyiben a hulladék gyűjtése és szállítása közben szennyezés keletkezne, annak
okozója köteles a szennyezett területet haladéktalanul megtisztítani, szükség esetén
fertőtleníteni.
(4) A hulladék gyűjtésére, szállítására szolgáló gépjárművek üzemeltetéséhez - a
konténeres szállítás kivételével - minimálisan két fő szükséges.
(5) A konténerek tisztántartásáról a hulladékszállító (melynek költségeit az edényzet
használati illetve bérleti díjában érvényesíti), az egyéb edényzetek tisztításáról pedig a
használó köteles gondoskodni. Az edényzetek tisztítását, fertőtlenítését szükség
szerint, de évente legalább két alkalommal: május-június és augusztus-szeptember
hónapokban kell elvégezni.
(6) Zalaboldogfa közigazgatási területén a települési hulladékok szállítását és
ártalmatlanítását azon vállalkozó végezheti, aki az (1) - (5) bekezdésekben felsorolt
követelményeknek megfelelő telephellyel, valamint tevékenysége gyakorlásából a
környezetre gyakorolt és azonnal beavatkozást igénylő káros hatás elhárításához
szükséges tárgyi és személyi feltételekkel rendelkezik, a hulladék szállítását végző
dolgozóinak legalább hulladékgyűjtő és szállító szakképesítése van és
környezetvédelmi megbízottat alkalmaz.

30. §
(1)

21
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A lakossági háztartási szilárd hulladékot a hulladékszállító köteles rendszeresen,
minden héten a lakosságtól elszállítani.

Módosította a 4/2012.(II.8.) Ör 2012. február 9-től
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(2) A nem lakossági települési szilárd hulladékot az ingatlan tulajdonosával kötött
megállapodásban foglalt gyakorisággal szállítja el a hulladékszállító.
(3) Ha az ingatlantulajdonos által átadásra kerülő hulladék mennyisége rendszeresen
meghaladja az átvett gyűjtőedények űrtartalmát, a hulladékszállító - az
ingatlantulajdonos megkeresésével egyidejűleg - jogosult a tényleges mennyiségű
hulladéknak megfelelő űrtartalmú edényre cseréltetni az eredeti gyűjtőedényt, és a
szolgáltatásnak megfelelően számlázni.
22

A magánszemély ingatlantulajdonossal megkötendő szerződés egyes tartalmi elemei
30/A §

(1)

A szerződésben meg kell jelölni:
a) a szerződő fél nevét, születési helyét, és idejét, anyja nevét, lakcímét, a közszolgáltatás
igénybevételének jogcímét (ingatlantulajdonos, ingatlanbérlő, ingatlanhasználó), a
bankszámlaszámmal rendelkező társasházak esetén a bankszámlaszámot,
b) a közszolgáltatással érintett ingatlan címét, vagy annak hiányában a helyrajzi számát,
c) a közszolgáltatás igénybevételének kezdő napját,
d) a teljesítés helyét és módját,
e) az ürítési gyakoriságot és az ürítés idejét napok szerint,
f) a gyűjtőedények térfogatát és darabszámát, használatának jogcímét és módját,
g) a szerződéskötés időpontjában hatályos közszolgáltatási díjat,
h) a közszolgáltatási díj megfizetésének módját,
i) a szerződés módosításának feltételeit,
j) az irányadó jogszabályok meghatározását
k) szerződés megszűnésének eseteit
l) a 110-120 literesnél kisebb űrtartalmú edény alkalmazása esetén a jogosultság
elvesztésének következményeit.

(2)

A kötelező közszolgáltatási szerződés megszűnésének esetei:
a) a közszolgáltatással érintett beépített ingatlan beépítetlenné válik, és az ingatlanon
hulladék nem keletkezik,
b) megszűnik a közszolgáltatási szerződés és a díjfizetési kötelezettség, amennyiben az
ingatlan lakatlanná válik(az ingatlanon sem lakóhellyel, sem tartózkodási hellyel
rendelkező személy nincs bejelentkezve, illetve azon semmilyen módon, jogcímen
nem tartózkodik senki), és azon hulladék nem keletkezik.
23

(1)
(2)

22
23

A közszolgáltatási szerződés létrejöttének módja

30/B §
Az ingatlantulajdonos és a közszolgáltató közötti jogviszonyt a közszolgáltatás kötelező
igénybevételének ténye hozza létre.
A jogviszony kezdő időpontja az a nap, amelyen a közszolgáltató a közszolgáltatás
teljesítésének megkezdéséről és lényeges feltételeiről az ingatlantulajdonost írásban
értesítette, illetve felhívás közzététele útján tájékoztatta.
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(3)

(4)
(5)

Az ingatlantulajdonos a lakcímváltozás bejelentésével egyidejűleg köteles a
közszolgáltatónak bejelenteni az ingatlanán rendszeresen keletkező települési szilárd
hulladék keletkezésének, illetve megszűnésének tényét.
A tulajdonos bejelentése alapján a közszolgáltató a 30/A §-ban foglalt tartalmú
szerződési ajánlattal keresi meg, illetve a szerződés megszüntetéséről intézkedik.
A szerződéskötés megtagadása illetve közszolgáltatásra vonatkozó szerződés hiányában
az ingatlantulajdonos minden hónap 15-ig köteles okirattal igazolni, hogy az ingatlanán
keletkezett hulladékot mely hulladékkezelő szervezetnél helyezi el.

24

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Személyes adatok kezelése, adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettség
30/C §

A közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adat kezelésére a
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. Törvény (továbbiakban: Hgt.) 23.§ g)
pontja alapján és a jelen önkormányzati rendeletben foglalt mértékben és terjedelemben
jogosult.
A közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő a Hgt. 23.§ g) pontjában
meghatározott 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.
A közszolgáltató megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel köteles gondoskodni
az adatok biztonságáról. Az adatokat védeni köteles különösen a jogosulatlan
hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás vagy törlés, illetőleg sérülés vagy
megsemmisülés ellen.
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 közszolgáltató nem jogosult az általa kezelt közszolgáltatással összefüggő személyes
adat nyilvánosságra hozatalára.
25

30/D §
Az ingatlantulajdonos és a gazdálkodó szervezet köteles eleget tenni a hulladékkal
kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségének a Hgt. És a 164/2003.
Korm. rend. Szabályai szerint.
(2) A közszolgáltatást igénybevevő ingatlantulajdonosok tekintetében, akik települési szilárd
hulladékukat a Közszolgáltatónak adják át, a magasabb szintű jogszabályokban
megkövetelt hulladékok nyilvántartásáról és bejelentéséről a Közszolgáltató
gondoskodik.”

(1)

24
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(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)
(8)
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(1)

(2)

26
27

A hulladékgyűjtő szigetek, hulladékgyűjtő udvarok működésével kapcsolatos
szabályok
30/E §

A környezet fokozott védelme, a hulladék összetevők újrafeldolgozásának,
visszanyerésének elősegítése, az energetikai hasznosítás előmozdítása érdekében a
képviselőtestület a helyi feltételekhez igazodva - fokozatosan - vezette be a hulladékok
elkülönített, a hasznosítási lehetőségeknek megfelelő (szelektív) begyűjtésének
kombinált rendszerét.
A települési szilárd hulladék szelektív gyűjtésével, illetve begyűjtésével összefüggő
tevékenységek teljesítéséhez szükséges feltételeket az önkormányzat a Közszolgáltató
közreműködésével biztosítja.
Az önkormányzat oly módon vesz részt a szelektív hulladékgyűjtés bevezetésében és
népszerűsítésében, hogy a Közszolgáltató által szervezett szelektív hulladék begyűjtést,
illetve a Közszolgáltató által üzemeltetett begyűjtőhelyek létesítését, fenntartását,
működtetését és kiterjesztését támogatja.
Az önkormányzat a fentiekben foglalt kötelezettségeként a közszolgáltatási díjban
biztosítja a Közszolgáltató részére a települési szilárd hulladék szelektív begyűjtésével
felmerülő indokolt költségek és ráfordítások megtérülését.
Az ingatlantulajdonos a szelektíven gyűjtött háztartási hulladékot az elhelyezés céljára
kijelölt hulladékgyűjtő szigeten a hulladékfajta szerinti elkülönítésére szolgáló
gyűjtőedényben, valamint házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés esetén az erre
rendszeresített gyűjtőedényben vagy zsákban helyezheti el.
A rendeletbe foglalt települési szilárd hulladékkal összefüggő hulladékkezelési
közszolgáltatás kiterjed a települési szilárd hulladék elkülönített, szelektív gyűjtésére, az
e rendeletben rögzített tartalommal.
Az ingatlantulajdonos jogosult, illetve köteles eleget tenni a hulladék szelektív
gyűjtésére vonatkozó előírásoknak.
Az ingatlantulajdonos az elkülönítetten gyűjtött települési szilárd hulladékának
elhelyezéséről a közszolgáltatáson kívül is gondoskodhat, azt más - erre feljogosított hulladékkezelőnek történő átadással is teljesítheti.
A települési szilárd hulladék közszolgáltatás keretében történő szelektív begyűjtése
30/F §
A lakosság a települési szilárd hulladék más összetevőitől elkülönítetten gyűjthető 3.
mellékletben meghatározott anyagokat a Közszolgáltató által működtetett
hulladékgyűjtő szigeten, valamint házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés esetén az erre
rendszeresített gyűjtőedényben vagy zsákban köteles elhelyezni. Az önkormányzati és
oktatási intézmények kötelesek a települési szilárd hulladék más összetevőitől
elkülönítetten gyűjthető 3. mellékletben meghatározott anyagokat a területükön
elhelyezett szelektív gyűjtőedényekben gyűjteni.
Gyűjtősziget használata esetén a hulladéknak az elhelyezés céljára szolgáló helyre
történő szállításáról az ingatlantulajdonos gondoskodik. A hulladékot a kijelölt helyen –
a Közszolgáltató előírásaira is tekintettel – úgy kell elhelyezni, hogy az más
hulladékfajtával ne keveredjen és a környezetet ne szennyezze.

Az alcímmel és 30/E §-szal kiegészítette a 4/2012.(II.8.) Ör 2012. február 9-től
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A hulladékgyűjtő szigeten, önkormányzati és oktatási intézmények területén elhelyezett
gyűjtőedényekben, házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés esetén az erre rendszeresített
gyűjtőedényben vagy zsákban kizárólag az azokon lévő feliratoknak megfelelő anyagú
hulladékokat szabad elhelyezni.
(4) A szelektíven gyűjtött hulladék elhelyezésére szolgáló szabványos gyűjtőedények
elhelyezéséről, az edények ürítéséről, karbantartásáról és fertőtlenítéséről a
Közszolgáltató, a gyűjtőedények, gyűjtősziget és környéke tisztán tartásáról, a hó és
síkosság mentesítéséről az önkormányzat gondoskodik. A begyűjtést szolgáló
szabványos gyűjtőedényt - jelöléssel piktogrammal, más színnel, felirattal stb.) vagy
speciális kialakítással (más alakú, színű edény) - meg kell különböztetni az egyéb
gyűjtőedénytől.
(5) A szelektíven gyűjtött hulladék elhelyezésére szolgáló gyűjtőedények, illetve a
gyűjtőszigetek használatának rendjéről a Közszolgáltató rendszeresen köteles
tájékoztatást adni az ingatlantulajdonosoknak.
(6) A gyűjtőszigeten elhelyezett szelektív gyűjtés alá tartozó hulladék fizikai előkezeléséről
a Közszolgáltató gondoskodik. Az elkülönítetten begyűjtött települési szilárd hulladék
hasznosítható összetevőinek előkezelése, hasznosításra előkészítése hulladékkezelő
telepen végezhető. A hulladékgyűjtő szigeten, önkormányzati és oktatási intézmények
területén elhelyezett gyűjtőedényzet szükség szerinti ürítését, házhoz menő szelektív
hulladékgyűjtés esetén az erre rendszeresített gyűjtőedények vagy zsákok előre
meghirdetett időpontban történő begyűjtését, a hulladék válogatását és kezelését a
közszolgáltató végzi.
Jogosult a közszolgáltató az így gyűjtött hulladék értékesítésére is. A szelektíven
gyűjtött hulladék értékesítéséből befolyó tiszta bevételét a hulladékszállítási díj
megállapítására vonatkozó javaslata során köteles díjcsökkentő tényezőként számításba
venni.
A Közszolgáltatón kívül természetes, jogi vagy jogi személyiséggel nem rendelkező személy
számára tilos a szelektív hulladékgyűjtő edényekben és zsákokban elhelyezett hulladék
eltávolítása.
(3)

A lakossági hulladékszállítás díja
31. §
(1)

28 29 30

(2)

31

(3) A nem lakossági települési szilárd hulladék szállításának díját a szakvállalkozó
állapítja meg.
(4) A közszolgáltatás díját az ingatlan tulajdonosok kötelesek megfizetni.
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Módosította a 8/2011.(XII.13.) Ör. 2012. január 1-től
Módosította a 4/2012.(II.8.) Ör 2012. február 9-től
30
hatályon kívül helyezte 8/2013.(V.02.) Ör. 2013. január 1-től
31
hatályon kívül helyezte 8/2013.(V.02.) Ör. 2013. január 1-től
29
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(5)

32

(6)

33

Nem tagadhatja meg a közszolgálati díj megfizetését az, aki a települési szilárd
hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a hulladékszállító
számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó
rendelkezésre állását igazolja. Az az ingatlantulajdonos, aki a közszolgáltatási
szerződést nem írja alá, 1 db 120 l-es edény után fizet hulladékszállítási díjat, részére a
Közszolgáltató 1 db 120 l-es edény ürítését biztosítja.

(7)

34

Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatási díjat, aktuális a szerződésben igényelt
gyűjtőedények száma, aktuális egységára és az ürítési gyakoriság figyelembevételével
a Közszolgáltató által kiállított a hulladékszállításról szóló számlája alapján
negyedévente utólag fizeti meg a Közszolgáltató részére.

Az Önkormányzat képviselőtestülete saját költségvetése terhére a tárgyévet
megelőző utolsó hónap első napjáig dönthet arról, hogy a lakosságtól a
hulladékszállítás díját átvállalja. Ezt az éves költségvetési rendeletében szerepelteti.

31/A §
35

(1)

A ingatlanhasználó mentesül a díj fizetési kötelezettség alól, ha legalább 30 nappal a
kívánt időpont előtt írásban kéri a szolgáltatótól a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
kötelező közszolgáltatás szüneteltetését távolléte idejére, ha legalább 60 napig megszakítás
nélkül nem tartózkodik ingatlanán és az ingatlant más sem használja. A szünetelési
kérelmet a szolgáltató a 30. nap elteltét követő hónap első napjával fogadja be.

(2)

A folyamatos szüneteltetésre irányuló kérelem legfeljebb egy naptári évre vonatkozhat, a
szolgáltatás szüneteltetésének meghosszabbítását a tárgyévet követő év január 15-ig az
ingatlan használója írásban köteles kérni a szolgáltatótól. A szolgáltató a szünetelés
meghosszabbítására vonatkozó kérelemnek akkor ad helyt, ha a kérelmező a bázis év teljes
időszakát érintően legalább két – az ingatlanon korábban tényleges szolgáltatást nyújtó –
közüzemi szolgáltató (amelyből az egyik áramszolgáltató) által kiállított a bázis év nyitó és
záró időszakára vonatkozó számlákkal vagy számlaegyenleggel (ami lehet további gáz, víz
vagy egyéb számla) igazolja, hogy az ingatlant a kedvezményezett időszakban senki nem
használta. Igazolásra rész-számla benyújtása nem alkalmas.

(3)

A szüneteltetés jogszerűtlen igénybevétele esetén a Szolgáltató jogosult a szüneteltetés
kezdő időpontjára visszamenőleg a szüneteltetést megvonni, a közszolgáltatási díjat
pótlólagosan kiszámlázni, továbbá költségeit érvényesíteni, kivéve, ha a kérelmező hitelt
érdemlően igazolja, hogy a szüneteltetetést a kérelmében meghatározott időszaknál
rövidebb időre vette jogszerűen igénybe.

(4)

A szüneteltetési kérelmet a szolgáltató csak abban az esetben fogadja el, ha a kérelmezőnek
díjhátraléka nincs.

(5)

A szolgáltató jogosult a helyszínen ellenőrizni a szüneteltetési nyilatkozat valóságtartalmát,
amelyről jegyzőkönyv kerül kiállításra. A szüneteltetés jogszerűtlen igénybevétele esetén a
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33

19
Szolgáltató jogosult a szüneteltetés kezdő időpontjára visszamenőleg a szüneteltetést
megvonni, a közszolgáltatási díjat pótlólagosan kiszámlázni, továbbá költségeit
érvényesíteni. Amennyiben a kérelmező hitelt érdemlően igazolja, hogy a szüneteltetetést a
kérelmében meghatározott időszak egy részére jogszerűen vette igénybe, akkor a kezdő
időponttól eltérő időpont is megállapítható.
(6)

A szüneteltetési kérelem a beérkezést követő 30 nap eltelte után esedékessé váló első
számlázási időszaktól fogadható be.

V. fejezet
A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉK ÁRTALMATLANÍTÁSA ÉS ENNEK DÍJA
A települési szilárd hulladék ártalmatlanítása
32. §
(1) Települési szilárd hulladék kizárólag a kijelölt, engedéllyel rendelkező, kiépített,
műszaki védelemmel ellátott, ellenőrzött hulladéklerakón helyezhető el véglegesen,
illetőleg más engedélyezett ártalmatlanítással (pl.: égetés) kezelhető. Az
ártalmatlanítás, illetőleg a végleges elhelyezés műszaki szabályairól külön műszaki
előírás rendelkezik.
(2) A hulladéklerakón a hulladék elhelyezéséért díjat kell fizetni.
(3) A lakossági szilárd hulladék ártalmatlanításának díja magában foglalja a hulladéknak a
lerakón történő kezelésének, végleges elhelyezésének, rekultivációjának díját, továbbá
fedezetet nyújt a lerakó bővítésének költségeire is.
(4) A hulladéklerakón elhelyezhető és ártalmatlanítható minden olyan termelési hulladék,
amely a települési szilárd hulladékkal együtt kezelhető és a lerakóhely üzemeltetését
károsan nem befolyásolja.

VI. fejezet
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
Ellenőrzés
33. §
A települési hulladék kezelésével kapcsolatosan
a.) a tevékenység és a rendelet végrehajtásának ellenőrzéséről Zalaszentgyörgy-KávásZalaboldogfa Községek körjegyzője;
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b.) a környezetvédelmi előírások megtartásának ellenőrzésére a területileg illetékes
környezetvédelmi felügyelőség;
c.) a közegészségügyi előírások megtartásának rendszeres ellenőrzéséről az ÁNTSZ
gondoskodik.
Szabálysértés
34. § 36
Hatályba léptető rendelkezések
35. §
Jelen rendelet 2004. július 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a köztisztaság
fenntartásáról és az egyes helyi közszolgáltatások igénybevételéről szóló 6/1996.(VIII.1.)
és az azt módosító 2/1997.(II.05.) számú rendelet hatályát veszti.

Zalaboldogfa, 2004. június 28.

Luter Péter sk.
Polgármester

Takács Árpádné sk.
Körjegyző

A rendelet község hirdetőtábláján kihirdetve 2004. június 29-én.

Zalaboldogfa, 2004. június 29.

Takács Árpádné sk.
Körjegyző
1. melléklet

A rendszeres hulladékszállításhoz használható tároló edényzetek

a/ "Kuka" edényzetek:
50 literes (DIN 6628) műanyag
36

Hatályon kívül helyezte a 8/2012.(IV.19.) ÖR. 2012. április 20-tól
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110 literes (DIN 6629) műanyag vagy horganyzott alumínium
120 literes (DIN 30740) műanyag, kerekes
240 literes (DIN 30740) műanyag, kerekes

B/ Konténerek:
770 literes (DIN 30700) műanyag vagy horganyzott alumínium, kerekes
1.100 literes (DIN 30700) műanyag vagy horganyzott alumínium, kerekes
4.200 literes, acéllemez kivitelben
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2. melléklet a 12/2004.(VI.29.) önkormányzati rendelethez

A R-et a 2. melléklettel kiegészítette a 8/2011.(XII.13.) Ör 2012. január 1-től
hatályon kívül helyezte 8/2013.(V.02.) Ör. 2013. január 1-től
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3. melléklet a 12/2004.(VI.29.) önkormányzati rendelethez

Szelektíven gyűjtendő anyagkategóriák:
-

műanyag
papír
üveg
fém
fa és zöld hulladék
lim-lom
építési és bontási hulladék
elektronikai hulladék
veszélyes hulladék
biohulladék

Az egyes anyagkategóriákon belül az összetételre (pl. fém esetében alumínium, vas stb.;
műanyag esetében etilén, PVC stb.), illetve termékre vonatkozó konkrét kikötéseket a
közszolgáltató az aktuális hasznosíthatósági lehetőségek alapján határozza meg. A
szelektív gyűjtésre alkalmas anyagok, termékek megnevezését a közszolgáltató a
rendszeresített közterületi konténeren feltünteti.
Gyűjtősziget: Zalaboldogfa Kossuth u. (Buszváró)
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A R-et a 3. melléklettel kiegészítette a 4/2012.(II.8.) Ör 2012. február 9-től

