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Zalaszántó község Önkormányzatának Képviselı-testülete 
 

10/1995. (VII. 18.) sz. 
 

R E N D E L E T E 
 

A település környezetvédelmérıl. 
 

(Egységes szerkezetben.) 
 
Zalaszántó község Önkormányzatának képviselı-testülete a természeti és az 
épített környezet védelmének érdekében a következı rendeletet alkotja: 
 

I. 
 

A rendelet hatálya. 
 

1. §.1 
 
/1/ A rendelet hatálya Zalaszántó  község  közigazgatási területén kiterjed a 
magánszemélyekre, társasházi lakóközösségekre, a gazdasági társaságokra, a 
jogi személyiséggel rendelkezı egyéb szervezetekre, illetve a magánszemélyek 
jogi személyiséggel nem rendelkezı személyi egyesülésére és az egyéni 
vállalkozókra.  
 
/2/ Nem terjed ki a rendelet hatálya a veszélyes és a radioaktív hulladékokra, 
valamint a velük összefüggı tevékenységre.  
 
/3/ A köztisztaság megırzésében mindenki köteles hathatóan közremőködni és 
a települési központ – különösen a közterületek – szennyezıdését, fertızését 
eredményezı magatartástól, tevékenységtıl tartózkodni. 
 

2. §.2 
 
 

3. §. 
 
A rendelet magába foglalja: 
 

a.) közterületek tisztántartásának, 
b.) köztisztaságárnak, 
c.) zöldterületek védelmének, 

                                                 
1 Módosította a 15/2012. (IV. 26.) Önkormányzati rendelet. Hatálybalépés napja: 2012. május 1. 
2 Hatályon kívül helyezte a 15/2012. (IV. 26.) Önkormányzati rendelet alapján. Hatálybalépés napja: 2012. 
május 1. 
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d.) vízfolyások védelmének, 
e.) az épített környezet védelmére 
f.) az élıvilág védelmére3 

 
vonatkozó elıírásokat. 
 
 

4. §. 
 
A rendelet hatálya nem terjed ki az állattartás feltételeinek szabályozására, arról 
– rendelettel összhangban – a képviselı-testület külön rendeletet alkot. 
 

II. 
 

Közterületek tisztántartása. 
 

4. §. 
 
(1)Közterületnek minısülnek a község belterületén levı közutak, terek, járdák, 
zöldterületek és az ezekhez tartozó mőtárgyak, továbbá a közcélú közterületek. 
 
(2) Az önkormányzat tulajdonát képezı közterületek fenntartásáról és 
tisztántartásáról az Önkormányzat gondoskodik. 
 
(3) Az ingatlanok mentén levı járdaszakaszok, illetve a gyalogos közlekedésre 
szolgáló gyalogút tisztán tartási kötelezettsége az ingatlan tulajdonosának, 
kezelıjének, használójának (továbbiakban tulajdonos) a feladata. 
Ez a kötelezettség az elkerített vagy be nem kerített beépítetlen, illetve 
használaton kívüli ingatlanokra is kiterjed. 
 
(4) Közterületen gyomirtó szert felhasználni tilos. 
 

5. §. 
 
(1) A járdának hótól való megtisztítását és a síkossá vált járda felszórását 
szükség esetén naponta többször is el kell végezni. 
 
(2) Tilos útkeresztezıdésekben, kanyarulatokban, valamint közösségi 
létesítmények elıtt hórakásokat elhelyezni. 
 

                                                 
3 Kiegészítette a 8/1997. (X. 28.) sz. Önkormányzati rendelet. Hatályos: 1997. október 28. napjától. 
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(3) A tulajdonos köteles az ingatlan elıtti burkolatlan árkot, a telkére vezetı 
jármő vagy gyalogbejárót tisztán és jó karban tartani. 
 
(4) Gondozatlan járdaterület tisztántartását, hótól vagy jégtıl való megtisztítását 
az önkormányzat hivatala az ingatlan tulajdonosának költségére elrendelheti. 
 
 
 
 
 

6. §. 
 
 
(1) Mindennemő anyag szállításánál ügyelni kell arra, hogy a közterület ne 
szennyezıdjék és az érintett szállítási útvonalon a szállítmányokból semmi ki ne 
hulljon. 
 
(2) Ha bármilyen szállítmány fel- vagy lerakásánál köz- vagy magánterület 
beszennyezıdik, a szennyezıdés elıidézıje köteles azt a fel- vagy lerakás 
elvégzése után azonnal megtisztítani. 
 
(3) Boltok, üzletek elıtt esztétikailag megfelelı hulladékgyőjtıket kell az 
üzemeltetınek a nyitva tartás ideje alatt alkalmazni, biztosítva azok szükség 
szerinti ürítését. 
 
(4) Szórakozóhelyek, vendéglátóipari egységek, üzlethelyiségek és más 
elárusítóhelyek elıtti járdaszakaszt a nyitva tartás ideje alatt az üzemeltetı 
(használó) köteles tisztán tartani, tekintet nélkül arra, hogy a szemét üzleti 
tevékenységbıl keletkezett-e vagy sem. 
 
(5) Az utcai árusok kötelesek a részükre kijelölt helyet, valamint annak 
közvetlen környékét 5 méteres körzetben tisztán tartani, az árusításból 
keletkezett hulladékot összegyőjteni és elszállítani. 
 
(6) Közterületen gépjármővet mosni tilos. 
 
(7) Szemetet, hulladékot, állati hullát közterületen lerakni, járdát, úttestet és 
egyéb közterületet beszennyezni tilos. 
 
(8) Az épület tulajdonosa az Országos Építésügyi szabályzat elıírásai szerint 
köteles gondoskodni arról, hogy az épület tetızetérıl az esıvíz, hólé a járdára 
nem csurogjon. A csapadékvíz akadálytalan lefolyásáról és árokba történı 
evezetésérıl az épület tulajdonosa köteles gondoskodni. 
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III. 
 

A köztisztaság fenntartása. 
 

7. §.4 
 

Értelmezı rendelkezés 

E rendelet alkalmazásában: 
 
1. Települési szilárd hulladék: A háztartásokból származó, jogszabályi 
elıírásoknak megfelelı zárt rendszerő célgéppel szállítható szilárd hulladék (pl. 
a konyhai hulladék, papír, üveg, csomagolóeszköz, háztartási edény, kézi 
eszköz, rongy, söpredék, salak, hamu, korom, kerti és járdatakarítási hulladék, 
kisebb mennyiségő falomb, nyesedék, karácsonyfa, valamint a lakásban 
folytatott vállalkozás gyakorlásából keletkezett nem veszélyes hulladék, ha az 
összes hulladék mennyisége nem haladja meg a 4 l/fı/nap normatívával 
kiszámított hulladék mennyiségét), illetıleg a háztartási hulladékhoz hasonló 
jellegő és összetételő, azzal együtt kezelhetı más hulladék.) 
 
2. Lomtalanítás alá tartozó háztartási szilárd hulladék: az az alkalmilag 
képzıdött vagy felhalmozódott háztartási szilárd hulladék, amely a 
közszolgáltatást végzı szolgáltató által rendszeresített győjtıedényzetben 
mérete vagy mennyisége miatt nem helyezhetı el, amelynek elszállításáról és 
ártalmatlanításáról a szolgáltató gondoskodik. 
 
3. Egyéb települési szilárd hulladék: a gazdasági vállalkozásoknál keletkezı, 
háztartási hulladékhoz hasonló jellegő és összetételő, veszélyesnek nem 
minısülı hulladék. 
 
4. Ingatlantulajdonos: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi 
személyiséggel nem rendelkezı szervezet, akinek, illetıleg amelynek a 
tulajdonában, birtokában vagy használatában lévı ingatlanán települési szilárd 
hulladék keletkezik. 
 
5. Hulladékkezelı telep: a települési hulladék begyőjtésére, átvételére és az 
egyes hulladékfajták további tárolására, átrakására, elıkezelésére, 
hasznosítására vagy ártalmatlanítására szolgáló telephely. 
 
6. Hulladékgyőjtı sziget (győjtısziget): a háztartásokban keletkezı, 
hasznosításra alkalmas, különbözı fajtájú, elkülönítetten győjtött, háztartási 
hulladék begyőjtésére szolgáló, lakóövezetben, közterületen kialakított, 
felügyelet nélküli, folyamatosan rendelkezésre álló begyőjtıhely, 
szabványosított edényzettel, amely edényzet kizárólag a rajta egyértelmően 

                                                 
4 Módosította a 15/2012. (IV. 26.) Önkormányzat rendelet. Hatálybalépés napja: 2012. május 1. 
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megjelölt fajtájú települési szilárd hulladék szelektív begyőjtésére szolgál, a 
közszolgáltatást igénybe vevık részére. 
 
7. Hulladékkezelı: aki a települési szilárd hulladékot gazdasági tevékenysége 
körében a hulladék birtokosától átveszi, tárolja, hasznosítja, kezeli és 
ártalmatlanítja. 
 
8. Hulladékkezelési tevékenység: a hulladék győjtése, begyőjtése, szállítása, 
elıkezelése, tárolása, hasznosítása és ártalmatlanítása. 
 
9. Győjtés: a települési szilárd hulladék rendezett összeszedése, válogatása, a 
további kezelésre történı elszállítás érdekében. 
 
10. Begyőjtés: a települési szilárd hulladéknak a hulladék birtokosaitól történı 
átvétele a hulladék birtokosának vagy a begyőjtınek a telephelyén, továbbá a 
begyőjtıhelyen és a további kezelés érdekében történı összegyőjtés, 
válogatás a begyőjtı telephelyén. 
 
11. Szolgáltató: a település közigazgatási területén a települési szilárd 
hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás ellátására az e rendelet szerint 
kizárólagosan feljogosított hulladékkezelı. 
 
12. Közszolgáltatási díj: az ingatlantulajdonos által a közszolgáltatás 
igénybevételéért a szolgáltatónak fizetendı, az e rendeletben meghatározott 
díjfizetési idıszakra vonatkozóan megállapított díj, amely tartalmazza a 
települési szilárd hulladék kijelölt ártalmatlanító helyen történı elhelyezésének 
díjhányadát is. 
 
 
 

8. §.5 
 

A települési szilárd hulladék közszolgáltatás 
 
/1/ A szervezett szemétszállításba bekapcsolt terület Zalaszántó Község egész 

belterülete.  
 
/2/ A települési szilárd hulladék győjtését és szállítását az /1/ bekezdésben 
meghatározott területen a Keszthelyi Városüzemeltetı Kft. /8600 Keszthely, 
Vásártér 10./ továbbiakban: Közszolgáltató/ vállalkozási szerzıdés keretében 
végzi.  
 

/3/ A Közszolgáltató a szemét elszállítását hetente köteles biztosítani. 

A szemétszállítás napjáról szórólapon keresztül tájékoztatja a lakosságot. 

A szemétszállítás napja egy naptári éven belül csak indokolt esetben 
változtatható meg. Amennyiben valamely külsı váratlan ok miatt /pl. Jelentıs 

                                                 
5 Módosította a 15/2012. (IV. 26.) Önkormányzati rendelet. Hatálybalépés napja: 2012. május 1. 
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üzemzavar, hóakadály stb./ a Közszolgáltató az elıre meghirdetett napon a 
szállítást teljesíteni nem tudja, errıl az Önkormányzatot azonnal tájékoztatja, 
egyúttal megjelölve azt a napot is, amikor a szolgáltatást teljesíti. A változásról 
az Önkormányzat szórólap útján tájékoztatja a lakosságot.  

 
9. §.6 

 

Hulladékgyőjtı sziget kialakítása 

/1/ A Képviselı-testület a települési szilárd hulladék kezelésére szolgáló egyes 
létesítmények kialakításának és üzemeltetésének részletes, mőszaki 
szabályairól szóló 5/2002./X.29./ KvVM rendelet 5-7. §-ai szerint eljárva 
hulladékgyőjtı szigeteket alakít ki. 
 
/2/  A hulladékgyőjtı szigetek helyének a Zalaszántó 327. hrsz (óvoda elıtti)  
közterületen lévı ingatlant jelöli meg. 
 
/3/  A hulladékgyőjtı-szigeten a települési szilárd hulladék győjtése három 
frakcióban elkülönítetten /papír, mőanyag,üveg/ történik. 
 

10. §.7 
 

Adatkezelés, adatok átadása 

/1/ A Közszolgáltató az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. CXII. Tv. 4. § (1) bekezdése alapján a 
közszolgáltatás igénybevétele és a közszolgáltatási díj behajtása érdekében 
jogosult kezelni a közszolgáltatást igénybevevı nevét, lakcímét, születési 
helyét és idejét, anyja nevét. 
 
/2/ A közszolgáltatás ellátásához szükséges személyes adatokat az 
Önkormányzat kérésre, a rendelkezésre álló adatbázisából bocsátja a 
Közszolgáltató rendelkezésére. 
 
/3/ Az érintett kérelmére a Közszolgáltató tájékoztatást ad az általa kezelt 
adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, idıtartamáról, arról, hogy kik és 
milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. 
 
/4/ A Közszolgáltatónak az ingatlantulajdonos személyes adatait a 
nyilvántartásából törölnie kell, ha bármely ok miatt az ingatlantulajdonos már 
nem tartozik az e rendelet hatálya alá.  
 
 
 

                                                 
6 Módosította a 15/2012. (IV. 26.) Önkormányzati rendelet. Hatálybalépés napja: 2012. május 1. 
7 Módosította a 15/2012. (IV. 26.) Önkormányzati rendelet. Hatálybalépés napja: 2012. május 1. 
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11. §. 
 

A közszolgáltatás igénybe vétele 
   
/1/ Az ingatlantulajdonos és a Közszolgáltató közötti jogviszonyt a 
közszolgáltatás igénybevételének ténye hozza létre vagy az a tény, hogy a 
közszolgáltató a közszolgáltatást az ingatlantulajdonos részére felajánlja, 
illetve a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll.  
 
/2/ A közszolgáltatás teljesítésének feltételeirıl a közszolgáltató az 
ingatlantulajdonost írásban köteles értesíteni, vagy felhívás közzététele útján 
tájékoztatni.  
 
/3/ A hulladékkezelési helyi közszolgáltatás feltételeiben bekövetkezett 
változásokról a közszolgáltató az ingatlantulajdonost 1 hónappal – indokolt 
esetben rövidebb határidıvel - a változás bekövetkezése elıtt köteles 
értesíteni.  
 
/4/ A jogviszony kezdı idıpontja az a nap, amelyen a Közszolgáltató a 
közszolgáltatás teljesítésének megkezdésérıl és lényeges feltételeirıl az 
ingatlantulajdonost írásban értesítette, illetve felhívás közzététele útján 
tájékoztatta.  
 
/5/ Az ingatlantulajdonos köteles a Közszolgáltatónak bejelenteni az ingatlanán 
rendszeresen keletkezı települési szilárd hulladék keletkezésének tényét. 
 
/6/ A hulladék begyőjtésének, elszállításának rendjét (gyakoriság, útvonal és 
idıpont) az ingatlantulajdonosnál keletkezı hulladékmennyiség 
figyelembevételével a Közszolgáltató határozza meg és arról az 
ingatlantulajdonost a (2) bekezdés szerint értesíti. 
 
/7/ A közterületi hulladék tekintetében a közterület tulajdonosa, használója 
köteles a Közszolgáltatóval szerzıdést kötni az e rendeletbe foglalt 
tartalommal.8 
 
 

12. §.9 
 

Az ingatlantulajdonos kötelezettségei 

/1/ Az ingatlantulajdonos köteles az Önkormányzat által szervezett 
közszolgáltatás igénybevételére: az ingatlanán keletkezı vagy egyéb módon 
birtokába került települési szilárd hulladék e rendeletben elıírtak szerinti 
győjtésére, a Közszolgáltatónak történı átadására.  
 
/2/ Ha az ingatlantulajdonos a Közszolgáltató felé a valóságnak nem megfelelı 

                                                 
8 Módosította a 15/2012. (IV. 26.) Önkormányzati rendelet. Hatálybalépés napja: 2012. május 1. 
9 Módosította a 15/2012. (IV. 26.) Önkormányzati rendelet. Hatálybalépés napja: 2012. május 1. 
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hulladékmennyiséget vagy adatot közöl, és ezért a hulladék mennyisége 
rendszeresen meghaladja az átvett győjtıedény őrtartalmát, a közszolgáltató - 
a köztisztaság biztosítása érdekében - felhívja az ingatlantulajdonost megfelelı 
őrtartalmú edényzet igénylésére. Az ingatlantulajdonosnak a felszólítás 
kézhezvételét követıen 10 napon belül megfelelı őrtartalmú edényzetet kell 
igényelni. 
 

/3/ A Közszolgáltató, a szállítóeszközéhez rendszeresített, fentiek szerint 
meghatározott nagyságú győjtıedényeket a kérelem kézhezvételérıl számított 
15 napon belül térítés ellenében az ingatlantulajdonos rendelkezésére bocsátja. 
Az ingatlan tulajdonosa, meghatalmazottja, illetve nagykorú, vele egy lakcímen 
lakó hozzátartozója köteles írásban igazolni a győjtıedényzet átvételét. A 
kötelezı közszolgáltatás a közszolgáltató által meghatározott típusú 
győjtıedénybıl, valamint „sárga zsákos” szelektív hulladékszállítással 
történik. 
A győjtıedény mérete 120 literes zárt mőanyag edényzet.  
 
/4/ Az ingatlantulajdonosnak a hulladék győjtése során megfelelı 
gondossággal kell eljárni annak érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi 
épségét és egészségét ne veszélyeztesse, a természetes és épített környezetet 
ne szennyezze, a növény- és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a 
közbiztonságot ne zavarja, és az ingatlanán keletkezı hulladék mennyiségét 
alacsony szinten tartsa. 
 
/5/ Ha az ingatlanon keletkezı hulladék mennyisége nem rendszeresen, hanem 
alkalmilag haladja meg az átadott győjtıedények őrtartalmát, és az 
ingatlantulajdonos elmulasztja a bejelentési kötelezettségét, a Közszolgáltató 
köteles a többlet hulladék kezelésére rendszeresített jelölt zsákba kihelyezett 
hulladék elszállítására.  A többlethulladék elszállításának díját a tulajdonos a 
hulladékgyőjtı zsák megvásárlásával fizeti meg. 
 
/6/ Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni a győjtıedények 
rendeltetésszerő használatáról, valamint környezetük tisztán tartásáról. A 
győjtıedény rendeltetéstıl eltérı használata, valamint a győjtési idın túli 
idıben való eltőnése vagy megsemmisülése miatt keletkezett kárt az 
ingatlantulajdonos köteles megtéríteni, aki a győjtıedényt e rendeletben írt 
módon megfelelıen megvette, vagy a győjtıedényét lecserélték. A 
Közszolgáltató kárát az ingatlantulajdonos a Közszolgáltató felszólításának 
megfelelıen, de legfeljebb a kár bekövetkeztétıl számított harminc napon belül 
köteles megtéríteni. 
 
/7/ Tilos a szabályszerően kihelyezett győjtıedényekbıl a hulladék kiszórása, a 
közterület szennyezése. 
 
/8/ A hulladék győjtése során történı szennyezés esetén az ingatlantulajdonos 
köteles a szennyezett területet megtisztítani és fertıtleníteni. 
 
/9/ Háztartási szemét győjtésére szolgáló győjtıedényt úgy kell használni, hogy 
annak tartalma sem a talajt – burkolatot, sem a levegıt ne szennyezze és bőzt 
ne terjesszen. A győjtıedénybe folyadékot, maró anyagot, tőzveszélyes, 
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robbanásveszélyes, parázsló anyagot, akkumulátort, vegyszert, elemet, 
gyógyszert elhelyezni tilos. A győjtıedényt lefedett állapotban kell tartani.  
 
/10/ A nem háztartási hulladéknak és az egyéb szilárd hulladéknak nem 
minısülı szemét elszállításáról az ingatlan tulajdonosának kell gondoskodni.  
 
/11/ Nagyobb mérető berendezési tárgyak, veszélyes hulladék – lom – 
elszállításáról a Közszolgáltató évente egy alkalommal lomtalanítás keretében 
térítésmentesen gondoskodik.  
 
 

12/A. §.10 
 

A közszolgáltató jogai és kötelezettségei 

/1/ A Közszolgáltató kötelezi magát a közszolgáltatás folyamatos és teljes körő 
ellátására. A szolgáltató a hulladék átvételével szerzi meg annak tulajdonjogát 
és ettıl az idıponttól viseli a kárveszélyt.  
 
/2/  A Közszolgáltató köteles a hulladékot átvenni és a hatályos 
jogszabályoknak, illetve hatósági elıírásoknak megfelelıen elvégezni a 
hulladék ártalmatlanítását és elhelyezését.  
 
/3/  A zalaszántói telephelyő vállalkozások hulladékszállítását a Közszolgáltató 
egyedi szerzıdésekben szabályozza. A Közszolgáltató feladata a zalaszántói 
telephelyő vállalkozások díjának beszedése.  
 
/4/  Abban az esetben ha a Közszolgáltató az átvett hulladékban veszélyes 
hulladékot talál, azt a hulladék termelıje köteles visszafogadni, vagy a 
költségek áthárításával ezeket az anyagokat igazolhatóan ártalmatlanítani kell. 
A veszélyes hulladék kezelésébıl keletkezı többletköltségeket a hulladék 
termelıje viseli.  
 
/5/ A Közszolgáltató a hulladék mennyiségérıl számítógépes nyilvántartást 
vezet, és a jogszabályban elıírt adatszolgáltatási kötelezettségét rendszeresen 
teljesíti.  
 
/6/  A Közszolgáltató feladata a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges jármő, 
gép, berendezés biztosítása, valamint a szükséges létszámú és képzettségő 
szakember alkalmazása.  
 
/7/  A Közszolgáltató kötelezi magát a közszolgáltatás folyamatos, biztonságos 
és bıvíthetı teljesítéséhez szükséges fejlesztések, beruházások és 
karbantartások elvégzésére.  
 
/8/  A Közszolgáltató kötelezi magát, hogy a szabályszerően kihelyezett 
győjtıedényekbıl történı hulladék begyőjtése, szállítása során a közterületen 

                                                 
10 Kiegészítette a 15/2012. (IV. 26.) Önkormányzati rendelet. Hatálybalépés napja: 2012. május 1. 
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általa okozott szennyezés esetén a szennyezett területet megtisztítja és 
fertıtleníti. 
 
/9/  A Közszolgáltató nem köteles kiüríteni azt az edényt, amelyik:  

• túltöltött, 
• ha nem a közszolgáltató hibájából sérült, 
• késın lett kihelyezve, 
• veszélyes hulladékot tartalmaz, 
• folyékony halmazállapotú hulladékot tartalmaz. 
 

/10/ A Közszolgáltató feladata a fogyasztók számára könnyen elérhetı 
ügyfélszolgálati tájékoztatási rendszer mőködtetése, valamint a fogyasztói 
észrevételek elintézése.  
 
/11/ A közszolgáltatás teljesítése csak törvényben vagy kormányrendeletben 
meghatározott esetekben szüneteltethetı vagy korlátozható. 
 
/12/ A Közszolgáltató köteles évenként egy alkalommal  az összetételénél fogva 
háztartási szemétnek nem minısülı lomot elszállítani, az önkormányzattal 
egyeztetett idıpontban. 
 
 

12/B. §.11 
 

Közszolgáltatási díj megfizetése 

 (1) A közszolgáltatás igénybevételére köteles, illetve a közszolgáltatást 
igénybe vevı természetes személy ingatlantulajdonosnak hulladékkezelési 
közszolgáltatási díjat nem kell fizetnie, a közszolgáltatás igénybevétele 
számukra ingyenes. 
 
/2/ A jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkezı gazdasági 
társaság az ingatlanán keletkezı települési szilárd hulladék elhelyezésére - 
feltéve, hogy arról a Hgt. 21.§-ának /2/ bekezdése szerint nem gondoskodott – 
külön díjköteles szerzıdést köteles kötni a Közszolgáltatóval. 
 
 

12./C. §.12 
 

A gazdálkodó szervezetre vonatkozó külön szabályok 

/1/ Gazdálkodó szervezet akkor köteles a közszolgáltatás igénybevételére, ha a 
gazdasági tevékenységével összefüggésben keletkezett települési 

                                                 
11 Kiegészítette a 15/2012. (IV. 26.) Önkormányzati rendelet. Hatálybalépés napja: 2012. május 1. 
12 Kiegészítette a 12/2015. (IV. 26.) Önkormányzati rendelet. Hatálybalépés napja: 2012. május 1. 
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hulladékának kezelésérıl a Hgt. 13. §-ában foglaltaknak megfelelıen nem 
gondoskodik. 
/2/ Az a gazdálkodó szervezet, amely a környezetvédelmi felügyelıség által 
engedélyezett – települési szilárd hulladék ártalmatlanítására alkalmas – 
hulladékkezelési berendezéssel, létesítménnyel rendelkezik, a közszolgáltatás 
kötelezı igénybevétele alól mentesül, ha a tevékenysége során képzıdött 
települési szilárd hulladék ártalmatlanításáról ebben a berendezésben, 
létesítményben gondoskodik. 
 
/3/ Az a gazdálkodó szervezet, amely a kötelezı közszolgáltatást nem veszi 
igénybe, a külön jogszabályban meghatározott módon és tartalommal köteles a 
tevékenysége során keletkezı hulladék mennyiségét és összetételét fajtánként 
nyilvántartani, az általa végzett kezelésrıl, a kezelt és a kezelés eredményébıl 
származó hulladékról nyilvántartást, a kezelılétesítmény mőködésérıl 
üzemnaplót vezetni és ezekrıl a hatóságnak bejelentést tenni. A gazdálkodó 
szervezet a közszolgáltatás alá nem tartozó hulladékának mennyiségérıl, 
összetételérıl, keletkezésének forrásáról és kezelésének módjáról köteles a 
jegyzıt tájékoztatni. Ha a gazdálkodó szervezet e tájékoztatási kötelezettségét 
elmulasztja, a közszolgáltatást köteles igénybe venni. 
 
/4/ Amennyiben a gazdálkodó szervezet köteles a közszolgáltatás 
igénybevételére, a 11. § /9/ bekezdése szerint köteles eljárni. A szerzıdéshez 
szükséges adatokat a gazdálkodó szervezet köteles a szolgáltatónak átadni. 
 
 

12/D. §.13 
 

A közszolgáltatás hatálya alá nem tartozó települési szilárd hulladékkal 
kapcsolatos rendelkezések 

/1/ A közszolgáltatás nem terjed ki a gazdálkodó szervezetnek az ingatlanon 
folytatott ipari, kereskedelmi, szolgáltató és egyéb gazdasági tevékenységével 
összefüggésben keletkezett települési szilárd hulladékára, ha nem kötelezett a 
közszolgáltatás igénybevételére. E hulladékfajták esetében az 
ingatlantulajdonosnak a Hgt. 13. §-a /1/ bekezdésében megjelölt, a hulladék 
termelıjére és birtokosára vonatkozó szabályok szerint kell eljárnia. 
 
/2/ A hulladék termelıje, birtokosa a tevékenységének gyakorlása során 
keletkezett vagy más módon birtokába került hulladékot köteles győjteni, 
továbbá az ártalmatlanításáról vagy hasznosításáról gondoskodni. 
 
/3/ Az ártalmatlanításra vagy hasznosításra vonatkozó kötelezettségét a 
hulladék termelıje, birtokosa 

a./ a jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelelı ártalmatlanító 
vagy hasznosító eljárás, berendezés, létesítmény alkalmazásával saját 
maga teljesíti, vagy 

                                                 
13 Kiegészítette a 15/2012. (IV. 26.) Önkormányzatis rendelet. Hatályos: 2012. május 1. napjától. 
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b./ az erre feljogosított és engedéllyel rendelkezı hulladékkezelınek történı 
átadással, a kezelés költségeinek megfizetésével teljesíti. 

 
/4/ Az /1/ bekezdésben megjelölt hulladékot környezetvédelmi hatósági 
engedéllyel rendelkezı ártalmatlanító helyre vagy hasznosító helyre a hulladék 
termelıje, birtokosa külön engedély nélkül maga is elszállíthatja. 
 
/5/ Az ingatlantulajdonos jogosult az /1/ bekezdés szerinti hulladékának 
begyőjtése, elszállítása, ártalmatlanítása vagy hasznosítása céljából a 
szolgáltató közszolgáltatását igénybe venni, de a szolgáltatón kívüli, 
környezetvédelmi hatósági engedéllyel rendelkezı gazdálkodó szervezetet is 
igénybe vehet. 
 
/6/ A hulladék elszállítása során olyan gondossággal kell eljárni, hogy a 
hulladék a szállítójármőbe történı ürítésekor, illetıleg a szállítás folyamán ne 
szóródjon, és más környezetterhelést se idézzen elı. Szállításból eredı 
szennyezıdés esetén a hulladék eltakarításáról, a terület szennyezıdés 
mentesítésérıl és az eredeti környezeti állapot helyreállításáról a hulladék 
termelıje, birtokosa, illetıleg az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni. 
 
/7/ Gazdálkodó szervezet igénybevételével történı szállítás esetén a 
gazdálkodó szervezet, saját szállítás esetén pedig a hulladék termelıje, 
birtokosa, illetıleg az ingatlantulajdonos az átvett, illetve átadott hulladék 
mennyiségét és összetételét – a külön jogszabályban meghatározott módon és 
tartalommal – köteles fajtánként nyilvántartani és errıl a hatóságoknak 
bejelentést tenni. 
 
/8/ A /2/ bekezdésben elıírt kötelezettség – a külön jogszabályban 
meghatározottak szerint a hulladék lerakóhely üzemeltetıjét az egyéb 
ártalmatlanító hely tulajdonosát (üzemeltetıjét, használóját) terheli. 
 
/9/ Ha a hulladék termelıje, birtokosa a hulladékot saját maga szállítja kijelölt 
hulladék lerakóhelyre, a hulladék átadásával egyidejőleg, számla ellenében 
köteles a meghatározott elhelyezési díjat megfizetni az üzemeltetı részére. 
 
/10/ Ha az ingatlantulajdonos a közszolgáltatás alá nem tartozó hulladék 
elszállításával a Közszolgáltatót bízza meg, a megrendelés és a szolgáltatás 
feltételeiben történı megállapodásuk alapján a Közszolgáltató a megjelölt 
idıpontra vagy idıtartamra a megjelölt mennyiségő és összetételő hulladéknak 
megfelelı győjtıedényt az ingatlantulajdonos rendelkezésére bocsátja, a 
hulladék elszállítását elvégzi, és gondoskodik a kijelölt ártalmatlanító helyen 
történı elhelyezésérıl. 
 
/11/ Az ingatlantulajdonos a szolgáltató részére a megállapodásukban rögzített 
díjat köteles megfizetni. 
 
/12/ Az ingatlantulajdonos a szolgáltató részére a szerzıdés vagy 
megállapodás megkötéséhez saját személyes adatait (név, lakcím, születési 
hely, idı, anyja neve) köteles megadni. 
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/13/ A hulladék termelıje, birtokosa köteles gondoskodni az önkormányzat 
külön rendeletében meghatározott közterület-használati engedély (közterület-
használati szerzıdés) megszerzésérıl, ha a hulladék összegyőjtésére szolgáló 
konténer a közterületen 24 órát meghaladó idıtartamra kerül kihelyezésre. 
Köteles gondoskodni továbbá a konténer környezetének folyamatos 
tiszántartásáról, a konténer telítıdése esetén annak haladéktalan 
elszállíttatásáról. 
 
/14/ A gazdálkodó szervezet konténert közterületen a közúti és a 
gyalogosforgalom biztonságát nem veszélyeztetı módon, az alábbi 
rendelkezések megtartásával helyezhet ki: 
a./ fıútvonalon konténer kizárólag folyamatos rakodás idejére helyezhetı ki, a 

szállító jármő helyszínen tartásával annak érdekében, hogy az elszállítás a 
telítıdéskor haladéktalanul megtörténhessen, 

b./ tömegközlekedési útvonalon, ha a konténer kihelyezése csak a közúti 
forgalom zavarásával oldható meg, az a) pontban foglaltak szerint kell 
eljárni. 

c./ Egyéb útvonalakon a konténert a telítıdést követı 8 órán belül el kell 
szállítani. 

 
 

13. §.14 
 
 

14. §. 
 
(1) A szervetlen hulladékok, föld, építıipari munkák során kitermelt talaj és 
bontási törmelék lerakása csak erre a célra kijelölt lerakóhelyre szállítható. 
 
(2) Ha valaki az (1) bekezdésben felsorolt hulladékot egyéb helyen rakja le, azt 
saját költségén köteles az erre a célra kijelölt lerakóhelyre elszállítani. 
 

Folyékony hulladék elhelyezése. 
 

15. §.15 
 
(1) Az ingatlanon keletkezı szennyvíz elvezetését a közcsatornára való 
rákötéssel kell biztosítani. 
 
(2) Közcsatorna hiányában az ingatlanon keletkezı, ott győjtött és tárolt 
szennyvíz elhelyezésére az építésügyi jogszabályban elıirt zártrendszerő 
szennyvíztározót kell építeni. 

                                                 
14 Hatályon kívül helyezte a 7/2004. (VII. 14.) sz. Önkormányzati rendelet. Hatályos: 2004. július 14. napjától. 
15 Módosította az 1/2000. (I. 14.) sz. Önkormányzati rendelet. Hatályos: 2000. augusztus 1. napjától, 
rendelkezéseit azonban a szennyvíztísztitó-telep és szennyvízcsatorna hálózat üzembe helyezésének napjától 
lehet alkalmazni.  
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(3) Az önkormányzati tulajdonú közcsatornára való rákötést, valamint 
zártrendszerő tárolás esetén a szennyvíz tengelyen szennyviztisztító-telepre 
történı szállítását a tulajdonos, használó, kezelı, stb. (továbbiakban: 
tulajdonos) köteles igénybe venni. A szolgáltatás biztosításáról – külön 
szerzıdés alapján – a Vár-Vi-Za Kft. Pécs16 gondoskodik (továbbiakban: 
üzemeltetı). 
 
(4)17 
 
(5) Tengelyen történı szállítás esetén az igénybevétel szándékát az 
üzemeltetıhöz kell bejelenteni. 
 
(6) A díjat az üzemeltetı jogosult beszedni az általa kibocsátott számla 
alapján. 
 
(7) A díj alapja a mért szennyvízmennyiség, mérés hiányában a vérmérıvel 
mert, az ingatlanon felhasznált teljes vízmennyiség, függetlenül attól, hogy 
annak beszerzése honnan történt. A vízmennyiség egyéb címen (bedolgozás, 
párolgás, szivárgás, elfolyás, stb.)  nem csökkenthetı. 
 
 
(8) Vízmérı hiányában a 3. sz. melléklet szerint átalánnyal kell 
meghatározni a díj fizetésének alapjául szolgáló szennyvízmennyiséget. 
 
 

IV. 
 

Zöldterületek védelme. 
 

16. §. 
 
Az ingatlanok melletti közterületeken telepített növényzet (fa, cserje, virág, stb.) 
gondozás, ápolása az érintett ingatlan tulajdonosa, kezelı feladata. 
 

17. §. 
 
Közösségi célokat szolgáló zöldterületek (pl. játszótér, sétány) kezelése, ápolása, 
rendben tartása, a zöldterületek lehetıség szerinti fejlesztése az Önkormányzat 
feladata. 
 
                                                 
16 Módosította a 2/2012.(I.26.) sz. Önkormányzati rendelet. Hatálybalépés napja:: 2012. január 27.  
17 Hatályon kívül helyezte a 2/2012. (I.26.) sz. Önkormányzati rendelet. Hatálybalépés napja: 2012. január 27. 
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18. §. 
 
Zöldterületet csak rendeltetésének megfelelıen lehet használni: 
 
Tilos: 
 

a) virágok szedése, fák, bokrok engedély nélküli csonkítása, növényzet, 
felszerelési tárgyak rongálása, szemetelés, 

b) fák törzsét hirdetés céljára használni, a fák ágaira reklám célú táblát  
vagy tárgyakat felakasztani, 

c) jármővel behajtani, parkolni, 
d) állatokat legeltetni. 

 
19. §. 

 
(1) Közterületeken levı, illetve közforgalmú utak mellett állófák kivágása csak 
engedéllyel lehetséges. A fa kivágásra az engedélyt a Körjegyzıtıl kell kérni. 
 
(2) Fák kivágására – elszáradt vagy élet-, illetve közveszélyt okozóan megdılt 
egyedek kivételével – engedély csak november 1. és április 15. között adható ki. 
 
(3) A fakivágási engedélyben – határidı megjelölésével – kötelezni kell a 
jogosultat a kivágott fák pótlására. 
 

V. 
 

Vízfolyások védelme. 
 

20. §. 
 
Utak, járdák, jármőbejárók létesítése esetén biztosítani kell a víz természetes 
lefolyását. 
 

21. §. 
 
A kiépített csapadékvíz elvezetı árkok, átereszek, mőtárgyak tisztántartása, 
rendszeres karbantartása, gyomtalanítása annak a tulajdonosnak, kezelınek a 
feladata, akinek az ingatlana a felsorolt mőszaki létesítményekkel határos. 
 

22. §. 
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A településen található élıvizek, források környékének tisztántartása, illetve a 
patakok mindkét oldalán a meder szélétıl számított 1,5-1,5 m széles sáv 
karbantartása a tulajdonos (kezelı) feladata. 
 

23. §. 
 
Csapadékvíz elvezetı árokba, természetes vízfolyásba – patakba – szennyezı 
anyagot bevezetni, szemetet, hulladékot lerakni tilos. Különös gondot kell 
fordítani arra, hogy a mezıgazdasági mővelés során felhasznált vegyi anyagok 
(mőtrágya, növényvédıszerek, stb.) csapadékvíz elvezetı árokba, természetes 
vízfolyásokba ne kerüljenek. 
 
 
 
 

VI. 
 

24. §. 
 
A településen található épület, építmény állomány jó karbantartása, a rendezett 
esztétikus településkép biztosítása érdekében a tulajdonos, kezelı, használó 
köteles: 
 

a) középületek, lakó, üdülési, pihenési, gazdasági célú épületeinek,  
építményeinek külsı tatarozásáról, karbantartásáról, falfelületek, 
nyílászárók festésérıl, mázolásáról szükség szerint gondoskodni. 

 
 

b) összedılt, romos, fel nem újítható épületekre, építmények lebontására 
- a hatályos építésügyi jogszabályok elıírásai szerint intézkedni, 

 
c) utcafront felıli kerítések, bejárati kapuk, ajtók rendszeres 

karbantartását 
elvégezni. 

 
25. §. 

 
Szobrok, emlékmővek karbantartása, környezetük rendben tartása 
közterületeken álló létesítmények esetén az Önkormányzat, magántulajdonban 
álló területeken a tulajdonos feladata. 
 

26. §. 
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Kiépített belterületi utak, hidak, járdák karbantartása a tulajdonosának, 
kezelıjének feladata. 
 
 

VII. 
 

Vegyes és záró rendelkezések. 
 

27. §.18 
 
 
 

Az élıvilág védelme. 
 

27/A. §.19 
 
(1) Az ingatlan tulajdonosa, kezelıje, használója vagy bérlıje 
(továbbiakban: tulajdonos) az ingatlan gyommentesítésérıl – különösen az 
allergiás megbetegedést elıidézı gyomok (pl. parlagfő) irtásáról – a virágzás 
elıtt, az idıjárástól függıen szükséges gyakorisággal köteles gondoskodni. 
 

(2) A parlagfő vegyszeres gyomirtása tekintetében a Zala megyei 
Növényegészségügyi és Talajvédelmi Állomás szakvéleménye az irányadó. 
 
(3) A tömeges allergiás megbetegedést okozó gyomnövények felismerésének 
elısegítésérıl, elıfordulási helyének, egészséget nem veszélyeztetı módon 
történı irtásának, továbbá az allergiás megbetegedéssel kapcsolatos 
legfontosabb tudnivalóknak a lakosság körében történı tudatosításáról a 
jegyzı – az érintett szakhatóságokkal együttmőködve – a helyi 
tömegkommunikációs eszközök útján gondoskodik. 
 
(4) Az ingatlanok tisztántartását, gyommentesítését a jegyzı rendszeresen, 
de legalább évente ellenırzi a Ket. 88-94. §- alapján. 20 
 
(5) Ha az ingatlan tulajdonosa e rendeletben elıirt tisztántartási és 
gyommentesítési kötelezettségének nem tesz eleget, a jegyzı – a tulajdonos 
költségére – elrendelheti a szükséges munkálatok elvégzését. 
 
 

27/B. §.21 

                                                 
18 Hatályon kívül helyezte a 12/2012. (IV. 26.) Önkormányzati rendelet. Hatálybalépés napja: 2012. április 27. 
19 Kiegészítette a 8/1997. (X. 28.) sz. Önkormányzati rendelet. Hatályos: 1997. október 28. napjától. 
20 Módosította a 9/2005. (X. 26.) sz. Önkormányzati rendelet. Hatályos: 2005. október 26. napjától. 
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Az önkormányzat a közigazgatási területén jelenleg mőködı bányák 
kitermelési kapacitásának bıvítéséhez – a természeti értékek, a por-, zaj- és 
rezgésártalom esetleges termelésnövelı mértékének káros hatása miatt – csak 
a jelenlegi engedélyezett mértékben járul hozzá az Alkotmányban biztosított 
élhetı környezethez való jog miatt. 
 
 
 

28. §. 
 
(1) A rendelet 1995. augusztus 1. napján lép hatályba, kihirdetésérıl a  
Körjegyzı gondoskodik. 
A rendelet hatályba lépésével egyidejőleg hatályát veszti a Köztisztasági és 
környezetvédelem fenntartásáról szóló 1/1981. /VI. 26./ sz. tanácsrendelet. 
 
(2)22 
 
(3) E rendelet 12. §. (1) bekezdésében megállapított díj fizetésébe be kell 
számítani a rendelet hatálybalépése elıtt önkéntes hozzájárulás címén 
szemétszállításra befizetett díjakat. 
A díjbeszámítás csak az 1995. évre vonatkozik. 
 
 
Zalaszántó, 1995. július 13. 
 
 
 Huszti Zoltán Ferenc sk.    Berta Sándorné sk. 
     polgármester         körjegyzı 
 
Kihirdetve: 1995. július 18. 
 
 
    Berta Sándorné sk. 
        körjegyzı 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                         
21 Módosította a 4/2009. (II. 11.) sz. Önkormányzati rendelet. Hatályos: 2009. február 11. napjától. 
22 Hatályon kívül helyezte a 8/1997. (X. 28.) sz. Önkormányzat rendelet. Hatályos: 1997. október 28. napjától. 



 20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. sz. melléklet az Önkormányzat 1/2000. (I. 14.) ök. számú rendeletéhez. 
 
 
Az ingatlanokon keletkezı szennyvíz figyelembe vehetı átalány mennyiségei: 
 
 
 
1. Épületen belüli vízcsappal      30 liter/fı/nap 
 
2. Épületen belüli vízcsappal és vízöblítéses WC-vel  50 liter/fı/nap 
 
3. Épületen belüli vízcsappal, vízöblítéses WC-vel, 
    hagyományos főtéső (fürdıhengeres) vagy éjszakai 
    áramfelvételes vízmelegítıjő fürdıszobával   80 liter/fı/nap 


