Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2010. (III.23.) rendelete
a hulladékkezelési közszolgáltatásról

Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló
2000. évi XLIII. tv. 22. § (4) bekezdésében, valamint a 23. §-ban kapott felhatalmazás alapján
az alábbi rendeletet alkotja:

I. fejezet
Általános rendelkezések
1. §
A rendelet hatálya
(1) A rendelet területi hatálya Felsőlajos község közigazgatási területére terjed ki.
(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed:
a) az e rendeletben megjelölt közszolgáltatókra,
b) a település területén lévő minden ingatlan tulajdonosára, birtokosára, vagy használójára
(továbbiakban együtt: ingatlantulajdonos).
c) a gazdálkodó szervezetekre a Hgt. 20. § (4) bekezdésében és 21. § (2) bekezdésében
foglaltak figyelembevételével
(3) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed:
a) Települési szilárd hulladékra,
b) Települési folyékony hulladékra,
c) Papír, műanyag, üveg hulladékok szelektív gyűjtésére.
(4) A rendelet tárgyi hatálya nem terjed ki:
a) inert hulladékra (építési, bontási hulladék),
b) biológiailag lebontható hulladékra (zöldhulladék),
c) radioaktív hulladékokra,
d) veszélyes hulladékra,
e) a levegő tisztaság védelmi jogszabályok hatálya alá tartozó, a levegőbe kibocsátott
anyagokra.

II. fejezet
A közszolgáltatók megnevezése
2. §
(1) Az Önkormányzat a közszolgáltatások ellátásával az alábbi közszolgáltatókat bízza meg:
a) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos tevékenységet végző közszolgáltató:
Saubermacher Magyarország Kft. 6000 Kecskemét, Strázsa u. 7.
b) A települési folyékony hulladék begyűjtését és ártalmatlanító helyre történő
szállítását végző közszolgáltató: Faragó és Fia Környezetvédelmi és Szolgáltató
Kft. 1094 Budapest, Viola u. 16-18. 1. em. 108.

(2) A hulladékkezelési közszolgáltatás ellátására az Önkormányzat Lajosmizse Város
Önkormányzatához csatlakozva közszolgáltatási szerződést köt a (1) bekezdésben
megjelölt közszolgáltatókkal.
III. fejezet
A települési szilárd hulladék kezelésére szervezett
közszolgáltatás szabályai
A közszolgáltató kötelezettségei
3. §
(1) A közszolgáltató köteles a szilárd hulladékot rendszeresen, legalább heti egy alkalommal
begyűjteni és elszállítani.
(2) A közszolgáltató az ingatlantulajdonosoktól a szilárd hulladék begyűjtését csak az alábbi
esetekben szüneteltetheti:
a) az ingatlan beépítetlen, és szilárd hulladék nem keletkezik;
b) az ingatlantulajdonos tartósan (minimum 30 napig) távol van, amit a
közszolgáltatónak a távollét kezdete előtt legalább 15 nappal - a távollét
várható időtartamának megjelölésével - írásban előre bejelent, és a távollét
időtartama alatt az ingatlant más sem használja.
(3) A közszolgáltató feladata a szolgáltatás folyamatosságának biztosítása. A közszolgáltató
az esetlegesen elmaradt begyűjtést 24 órán belül, vagy az akadály (műszaki hiba,
útlezárás, időjárási viszonyok, természeti katasztrófa) elhárulását követően köteles
elvégezni. A szokásostól eltérő begyűjtés időpontjáról a közszolgáltató köteles az
ingatlantulajdonosokat tájékoztatni.
(4) A közszolgáltató köteles a szelektív hulladékgyűjtő sziget konténereit rendszeresen
ellenőrizni, telített állapotban a hulladékot begyűjteni és elszállítani. A szelektív
hulladékgyűjtő sziget Felsőlajos Pesti út közterületén található.
(5) Közszolgáltató köteles olyan gondossággal eljárni, hogy a hulladék a szállítójárműbe
történő ürítésekor, illetve a szállítás folyamán ne szóródjon, környezetszennyezést ne
okozzon.
(6) Szállításból eredő szennyeződés esetén a hulladék eltakarításáról, a terület szennyeződésmentesítéséről, valamint az eredeti környezeti állapot helyreállításáról a szállító ill.
közszolgáltató köteles gondoskodni.
(7) Közszolgáltató köteles évente egy alkalommal az ingatlantulajdonosok háztartásaiban
összegyűlő, a közszolgáltatás keretébe nem tartozó, nem rendszeresen begyűjtött, a
közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtőtartály méreteit is meghaladó hulladékot
az előre meghirdetett lomtalanítási akció alkalmával begyűjteni és elszállítani a
megnevezett ártalmatlanító helyre.
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4. §
(1) A szilárd hulladék gyűjtése és tárolása kizárólag 213/2001. (XI. 14) Korm. rendelet 4. §
foglaltak szerint történhet. Szabványosított gyűjtőedénynek (a továbbiakban:
gyűjtőedény) az e rendelet 1. mellékletében meghatározott méretű gyűjtőedény minősül.
(2) A közszolgáltató, amennyiben az ingatlantulajdonos gyűjtőedénnyel nem rendelkezik,
köteles azt az ingatlantulajdonos kérésére biztosítani.
(3) A közszolgáltató a (2) bekezdésben foglalt kötelezettségének az alábbi módon tehet
eleget:
a) az ingatlantulajdonos a gyűjtőedényt a közszolgáltatótól megvásárolhatja, vagy
b) az ingatlantulajdonos a közszolgáltatótól a gyűjtőedényt bérbe veheti, így az
továbbra is a közszolgáltató tulajdona marad.

5. §
A közszolgáltató köteles a közszolgáltatói tevékenységéről évente részletes
költségelszámolást készíteni és azt a települési önkormányzatnak bemutatni. A
költségelszámolás benyújtási határideje: a tárgyévet követő év február 28. napja.
Az ingatlantulajdonos kötelezettségei
6. §
(1) Az ingatlantulajdonos köteles a 4. § (1) bekezdése szerinti gyűjtőedényről gondoskodni,
amely a 4. § (3) bekezdésében foglalt módon is történhet.
(2) Az ingatlantulajdonos a tulajdonában lévő gyűjtőedényt köteles maradandóan megjelölni
(utca, házszám feltüntetésével).
(3) Az ingatlantulajdonos a gyűjtőedény bérlete esetén köteles gondoskodni annak
megőrzéséről és állagmegóvásáról.
7. §
(1) Az ingatlantulajdonos köteles a szilárd hulladékot tartalmazó gyűjtőedényt a szállítási
napon– a közszolgáltató által megjelölt napon és időpontig – a közterületre kihelyezni. A
gyűjtőedényt a közterületen úgy kell elhelyezni, hogy az a gyalogos, kerékpáros és
gépjárműforgalmat ne zavarja.
(2) A szilárd hulladékot csak a közszolgáltató szállítójárművéhez rendszeresített
gyűjtőedényben ezt meghaladó mennyiséget – a közszolgáltató által térítés ellenében
biztosított – műanyag zsákban lehet elhelyezni. A zsák ára magában foglalja a hulladék
kezelésének díját. A gyűjtőedényben és műanyag zsákban elhelyezett szilárd hulladék
nem tartalmazhat olyan folyékony, mérgező, robbanó vagy veszélyes tárgyat, amely a
szállítómunkások vagy más testi épségét, életét, egészségét veszélyezteti, vagy a
szállítójármű műszaki berendezéseit megrongálhatja.
(3) Ingatlantulajdonos köteles a 4. § (1) bekezdése szerinti gyűjtőedényben gyűjteni az
ingatlanán keletkező települési szilárd hulladékot, és azt a 2. § (1) bekezdés a) pontjában
megnevezett közszolgáltatónak átadni.
(4) Ingatlantulajdonos köteles a gyűjtőedényt ürítést követően ingatlanán tárolni.
(5) Amennyiben a gyűjtőedény kihelyezése során a közterületre hulladék kerül, úgy a
közterület tisztításáról az ingatlan tulajdonosa köteles haladéktalanul gondoskodni.
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8. §
Az ingatlantulajdonos a szilárd hulladékkal kapcsolatos tevékenységért az e rendelet 1.
mellékletében meghatározott közszolgáltatási díjat köteles a közszolgáltató részére megfizetni.
A szilárd hulladék elhelyezése
9. §
(1) Települési szilárd hulladékot kizárólag a Kecskeméti Regionális Hulladéklerakó helyen
lehet elhelyezni.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott hulladéklerakó helyre az ingatlantulajdonos a heti
egyszeri kötelező hulladékelszállításon felül keletkező hulladékot külön engedély nélkül,
maga is elszállíthatja.
A közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződés
10. §
(1) A közszolgáltató és az ingatlantulajdonos a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozóan
kötelesek szolgáltatási szerződést kötni.
(2) A szerződés megkötését az ingatlantulajdonosoknál a közszolgáltató köteles
személyesen, vagy levél útján kezdeményezni.
(3) A szerződéskötés megtagadása nem mentesít a szolgáltatás kötelező igénybevétele,
illetve a díj megfizetése alól.
(4) A szolgáltatási szerződés tartalmazza:
a) a szilárd hulladék begyűjtésének, illetve elszállításának rendjét;
b) a gyűjtőtartály méretét;
c) a közszolgáltatási díj éves összegét;
d) a közszolgáltatási díj megfizetésének módját;
e) a közszolgáltató által fenntartott ügyfélszolgálati iroda nyitvatartási rendjét.
f)amennyiben, a gyűjtőtartályt a közszolgáltató bérlet útján biztosítja az
ingatlantulajdonos részére, úgy annak tényét és a bérleti díj összegét;

A nagydarabos hulladék gyűjtésére
vonatkozó szabályok
11. §
(1) Az ingatlantulajdonos a háztartásában összegyűlő a közszolgáltatás keretébe nem tartozó,
nem rendszeresen begyűjtött, a közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtőedény
méreteit meghaladó hulladékot a lomtalanítás keretében is elszállíttathatja.
(2) A lomtalanítást - a közszolgáltatóval történő előzetes egyeztetést követően - a jegyző
rendeli el, és tájékoztatja a lakosságot a lomtalanítás időpontjáról.
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(3) A
lomtalanítás
lebonyolításáról
(a
lom
gyűjtéséről,
elszállításáról,
elhelyezéséről) a közszolgáltató a közszolgáltatás keretében gondoskodik.
(4) A települési önkormányzat évente legalább egy alkalommal megrendeli a lomtalanítást a
közszolgáltatótól.

IV. fejezet
A települési folyékony hulladék kezelésére szervezett
kötelező közszolgáltatás szabályai
A közszolgáltató kötelezettségei
12. §
(1) Az e rendelet 2. § (1) b) pontjában megjelölt közszolgáltató a közcsatornába be nem
kötött ingatlanok esetében az ingatlantulajdonosoktól jogosult és köteles a települési
folyékony hulladékot (a továbbiakban: folyékony hulladék) begyűjteni és elszállítani.
(2) A közszolgáltató a feladatát az ingatlantulajdonos előzetes bejelentése alapján, az
ingatlantulajdonossal egyeztetett időpontban a megrendeléstől számított legkésőbb 24
órán belül köteles elvégezni.
(3) Az összegyűjtött szennyvizet kizárólag a települési folyékony hulladék elhelyezésére
kijelölt telephelyen kell a szolgáltatónak ürítenie.
a) Táborfalvi Szennyvíztisztító Telep. 2381 Táborfalva, Katonai dűlő hrsz.: 0125/31,
0125/32
b) Lajosmizse Városi Szennyvíztisztító Telep. 6050 Lajosmizse, külterület hrsz.:
0401/5
(4) A közszolgáltató köteles a közszolgáltatói tevékenységéről évente részletes
költségelszámolást készíteni és azt a települési önkormányzatnak benyújtani. A
költségelszámolás benyújtási határideje: a tárgyévet követő év február 28. napja.

Az ingatlantulajdonos kötelezettségei
13. §
(1) A települési folyékony hulladék elszállítását a közszolgáltatással érintett
ingatlantulajdonosok kizárólag az e rendelet 2. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott
közszolgáltatótól rendelhetik meg.
(2) A közszolgáltatást igénybe vevő az e rendelet 2. mellékletében meghatározott
közszolgáltatási díjat köteles a közszolgáltató részére megfizetni.

14. §
Tilos a települési folyékony hulladék közterületre, vízfolyásokba, árkokba, termőföldekre,
bármely területre történő leürítése és oda történő kivezetése.
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V. fejezet
A közszolgáltatási díjak megállapítására
vonatkozó szabályok
15. §
(1) A szilárd és folyékony hulladék kezelésének közszolgáltatási díját Felsőlajos Község
Önkormányzata e rendelet 1. és 2. melléklete szerinti díjfizetési időszakra állapítja meg,
melyet évente felülvizsgál.
(2) A közszolgáltató köteles a közszolgáltatási díj megállapítása érdekében díjkalkulációt
készíteni. Ha a közszolgáltató a közszolgáltatás körébe tartozó tevékenység mellett más
gazdasági tevékenységet is folytat, a költségtervben a költségek szigorú elkülönítésének
módszerét is alkalmaznia kell.
Díjkalkuláció benyújtási határideje minden év február 28.
(3) A szilárd hulladék közszolgáltatási díjának megfizetése a közszolgáltató által kiállított
számla alapján, negyedévente készpénz-átutalási megbízáson történhet, melyhez a
közszolgáltató készpénz-átutalási megbízást küld a díjfizetésre kötelezett részére.
(4) A szilárd hulladék közszolgáltatási díjának számlázása esetén – amennyiben a
díjfizetésre kötelezett a gyűjtőtartályt a közszolgáltatótól bérli - a közszolgáltatás díját
és a bérleti díjat a számlán külön kell feltüntetni.
(5) A folyékony hulladék közszolgáltatási díjának megfizetése a közszolgáltatás teljesítését
követően - a közszolgáltató által - kiállított számla alapján történik
(6) A közszolgáltatók kötelesek az ügyfélszolgálati iroda nyitvatartási rendjéről a díjfizetésre
kötelezetteket tájékoztatni.
(7) A szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevevője a közszolgáltatási díjat számla
ellenében, negyedévente, utólag köteles megfizetni. A vegyesen gyűjtött települési szilárd
hulladék begyűjtésére szolgáló zsáknak a közszolgáltatótól való megvásárlása,
egyidejűleg jelenti a térfogattal azonos hulladékmennyiség kezelési költségének
megfizetését is.
(8) A folyékony hulladékkezelési közszolgáltató a csatorna rákötési lehetőséggel nem
rendelkező lakossági ingatlanokról szállított szennyvízmennyiséget számlákkal leigazolja
az önkormányzat felé, aki a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009.
évi CXXX. törvény 3. számú melléklete 6. pontjában meghatározott normatív
hozzájárulást a közszolgáltatónak havi elszámolással megtéríti.
A közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelése
16. §
(1) A személyes adatkezelés célja: a közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek
nyilvántartásba vétele.
(2) A nyilvántartásba vételhez szükséges adatok :
a közszolgáltatás igénybevételére kötelezett:
a) neve
b) lakcíme
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c) születési helye és ideje
d) anyja neve.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott személyi adatokat a közszolgáltatásra kötelezett adja
meg a közszolgáltató részére.
(4) A közszolgáltatók a közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek (2) bekezdésben
meghatározott adatait kizárólag az (1) bekezdés szerinti célra használhatják, további
harmadik személynek nem adhatják át.
VI. fejezet
17. §
Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben
a) a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény,
b) a hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról és a közszolgáltatási szerződésről
szóló 224/2004. (VII.22) Korm. rendelet,
c) a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai
szabályairól szóló 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet,
d) a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló
213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet,
e) a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi
követelményekről szóló 16/2002.(IV. 10.) EüM rendelet,
f) a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről
szóló 1/1986. (II. 21.) ÉVM-EüM együttes rendelet,
g) a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának
módjáról szóló 271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet
h) a jegyző hulladékgazdálkodási feladat-és hatásköréről szóló 241/2001. (XII. 10.)
Korm. rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.

Záró rendelkezések
18. §
(1) E rendelet 2010. április 01. napján lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Felsőlajos Község
Önkormányzata Képviselő-testületének a hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló
8/2008. (III. 27.) rendelete, valamint e rendeletet módosító 3/2009. (III.24.) rendelet.

Csordás László sk.
polgármester

Kutasiné Nagy Katalin sk.
jegyző

Kihirdetés időpontja: 2010. március 23.
Kutasiné Nagy Katalin sk.
jegyző
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1. melléklet a 4/2010. (III.23.) rendelethez

A szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási díj
legmagasabb mértéke 2010. április 1. napjától 2011. március 31. napjáig
(a díjak az Áfa-t nem tartalmazzák.)

Edény
űrtartalma
(liter)

Egységnyi
díjtétel
(Ft)

Begyűjtés,
szállítás (heti
egy ürítés/Ft)

Ártalmatlanítás (heti
egy ürítés/Ft)

60
80
110
120

186
265
295
295

112,5
132,5
132,5
132,5

65
124
154
154
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Tartós
működéshez
szükséges
fedezet

8.5
8.5
8.5
8.5

Éves közszolgáltatási
díj (Ft) heti egy
ürítéssel

9,672
13,780
15,340
15,340

2. melléklet 4/2010. (III.23.) rendelethez

Települési folyékony hulladékkezelési közszolgáltatási díj
legmagasabb mértéke 2010. április 1-től 2011. március 31-ig
(a díjak az Áfa-t nem tartalmazzák.)

Az egységnyi hulladékkezelési díj legmagasabb mértéke:
- hulladékgyűjtési,- szállítási díj: 826 Ft/m3
- hulladék elhelyezési díj: 470 Ft/m3
Összesen (nettó):
-

1.296

Ft/ m3

A csatorna rákötési lehetőséggel nem rendelkező lakossági ingatlanoknál a hulladék elhelyezés díjába
beépül a 100 Ft/ m3 támogatás összege.
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