
Zalaszántó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014.(VI. 23) 

önkormányzati rendelete 

a települési hulladékgazdálkodásról 

 

 

 

Zalaszántó Község Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi 

CLXXXV. tv. 35.§- ában, 39. §(2) és (5) bekezdésében, valamint 88.§ (4) bekezdésében 

kapott felhatalmazása alapján (továbbiakban: Ht.) Magyarország Helyi Önkormányzatairól 

szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 19. pontja valamint Magyarország 

Alaptörvénye 32. cikk. (2) bekezdése szerinti feladatkörében eljárva a következőket rendeli 

el: 

 

I.FEJEZET 

                        ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

          1.§        E rendelet hatálya: 

     (a)     Zalaszántó község közigazgatási területén végzett 

hulladékgazdálkodási 

              közszolgáltatásra, valamint az e rendeletben meghatározott 

közszolgáltatás 

              keretében gyűjtött hulladékok szállítására és kezelésére 

     (b)     a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást (továbbiakban: 

közszolgáltatás) igénybe 

              venni köteles ingatlantulajdonosokra terjed ki. 

2.§         Zalaszántó Község Önkormányzata közigazgatási területén a települési 

szilárd hulladék 

             kezelésével kapcsolatos közszolgáltatást, az alábbi gazdálkodó 

szervezet útján biztosítja: 

             Keszthelyi HUSZ Hulladékszállító Egyszemélyes Nonprofit kft. 

(továbbiakban: szolgáltató) 

                        

II. FEJEZET 

AZ ÖNKORMÁNYZAT TELEPÜLÉSI HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS 

FELADATOK, ÉS KÖTELEZETTSÉGEK 

                    3.§         (1)     A települési önkormányzat –a Ht-ben meghatározottakon túl- a 

települési 

                                         hulladékkal kapcsolatos feladatai körében: 

a) a Ht., és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 

szerződésről szóló kormányrendeletben 

meghatározottak,szerint hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 

szerződést köt. 

b) a Ht. rendelkezései  alapján a tulajdonában álló 

közterületen elhelyezett hulladék elszállításáról és kezeléséről 

közszolgáltatási szerződés útján gondoskodik 

c) a lakosság tájékoztatása érdekében a közszolgáltatási 

szerződés közzététele a helyben szokásos módon 



d) közreműködik a közszolgáltatás körébe nem tartozó 

hulladékgazdálkodási tevékenységek közszolgáltatással 

történő összehangolása 

e)  a lakosságot értesíti a lomtalanítástól vagy a 

meghatározott naptól eltérő időben történő gyűjtésről 

                        (2)     A közszolgáltatás hatékony ellátásához szükséges információk 

átadása 

      (3)     A települési igények szem előtt tartásával a hulladék gyűjtésére, 

kezelésére, szállítására 

            szolgáló helyek, létesítmények kijelölése 

 

1. Az ingatlantulajdonos települési hulladékkal kapcsolatos feladatai, 

                            kötelezettségei 

4.§      (1)    Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkező 

települési szilárd, hulladékot az 

                  e rendeletben meghatározott módon és helyen gyűjteni, 

továbbá hasznosításáról vagy 

                  ártalmatlanításáról gondoskodni. 

                   (2)    Alapvető kötelessége e tekintetben, hogy: 

                     a) a települési szilárd hulladékot – különös tekintettel a 

hulladék további kezelésére 

                         – az elszállításra való átvételig gyűjtse, illetve tárolja, 

                     b) az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladék 

kezelésére az Önkormányzat 

                         által szervezett közszolgáltatást vegye igénybe, a 

hulladékot a begyűjtésre e 

                         rendeletben feljogosított hulladékkezelőnek adja át. 

                     c) a hulladék gyűjtése során megfelelő gondossággal járjon el 

annak érdekében, hogy 

                         a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó 

közérzetét ne 

                         veszélyeztesse, a község természetes és épített környezetét 

ne szennyezze, a 

                         növény-, és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a 

közbiztonságot ne zavarja, 

         d) az ingatlanán keletkező hulladék mennyiségét alacsony 

szinten tartsa. 

         e) gondoskodik a hulladékgyűjtő edények tisztántartásáról, 

fertőtlenítésérő 

(3)   Az ingatlantulajdonos köteles a Szolgáltatónak bejelenteni, ha 

tulajdonosváltozás vagy 

       egyéb ok folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté 

válik. 

            (4)   A település közigazgatási területén lévő valamennyi ingatlan 

tulajdonosa, birtokosa, 

                  használója, vagy haszonélvezője (a továbbiakban: 

ingatlantulajdonos) az ingatlanán 



                  keletkező települési szilárd hulladék gyűjtéséről és annak a 

begyűjtésre feljogosított és 

                  engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek történő átadásáról az 

e rendeletben 

                  meghatározott módon köteles gondoskodni 

           (5)   A közterület-használati hozzájárulás jogosultja a 

közszolgáltatóval egyedi szerződést 

                  köt a  közszolgáltatás hatálya alá tartozó települési hulladék 

elszállítására és 

                  kezelésére 

           (6)   A  gazdálkodó szerv, költségvetési szerv amely az ingatlan , 

ingatlanrész használójaként 

                  a hulladékról szóló törvényben (továbbiakban: Ht.) 

meghatározottak szerint  

                  ingatlantulajdonosnak minősül- ha a Ht.31§(1) bekezdésébe 

foglaltak szerint nem 

                  gondoskodik a települési hulladék elszállításáról, kezeléséről – 

a közszolgáltatóval 

                  egyedi szerződést köt a közszolgáltatás hatálya alá tartozó 

települési hulladék 

                  elszállítására és kezelésére. 

 

                            2. A közszolgáltató közszolgáltatással kapcsolatos jogai és 

                             kötelezettségei 

5.§    (1)      Az ingatlantulajdonos által a közszolgáltató 

szállítóeszközéhez rendszeresített 

                  gyűjtőedényben gyűjtött települési hulladékot az 

ingatlantulajdonostól átveszi és 

                  elszállítja (háztartásban keletkező, biohulladék, vegyes 

hulladék, illetve az 

                  elkülönítetten gyűjtött hulladékot is beleértve) 

         (2)     A lomtalanítás körébe tartozó nagydarabos hulladékot az 

ingatlantulajdonostól átveszi 

                  és elszállítja, az önkormányzattal előre egyeztetett időpontban 

évente egy alkalommal 

         (3)    Gondoskodik a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe 

tartozó hulladék 

                 kezeléséről, ártalmatlanításáról 

         (4)    A tárolóedényben okozott károkat a szolgáltató térítésmentesen 

köteles kijavítani, 

                 amennyiben a károkozás neki felróható okból következik be. 

Amennyiben a károkozás 

                 nem róható fel a szolgáltatónak, a használhatatlanná vált 

tárolóedények javítása, 

                 pótlása vagy cseréje az ingatlantulajdonost terheli. 

                           (5)     Ügyfélszolgálati rendszert üzemeltet a székhelyén: 

                                    8360 Keszthely Mártírok útja 1. 



                           (6)     A közszolgáltató az általa alkalmazott díj mértékéről, a 

közszolgáltatatási 

                tevékenységéről  évente egyszer beszámol az önkormányzatnak 

              

 

                        III.FEJEZET 

                        A KÖZSZOLGÁLTATÁS TARTALMA 

 

         6. §             A közszolgáltatás az alábbi tevékenységekre terjed ki: 

- a települési szilárd hulladékot- beleértve a biológiailag 

lebomló zöld hulladékot is-  

  kezelése (begyűjtés, szállítás, komposztálás, 

ártalmatlanítás) 

                              - hulladékkezelési tevékenység ellátása (ártalmatlanítás, 

hasznosítás) 

               - csomagolási hulladékok, papír, műanyag, fém üveg köztéri 

hulladékgyűjtő 

                 edényzetből, és házhoz menő zsákos gyűjtéssel történő 

begyűjtése, előkezelése, 

                 hasznosítása. 

                        

 

                            3. A közszolgáltatási szerződés 

7. §               A közszolgáltatási szerződésnek a Ht.-ben 

meghatározottakon túl az alábbiakat kell 

                    tartalmazni: 

                              a) közszolgáltatási tevékenység végzésének általános 

szabályai 

b) a közszolgáltatás teljesítésére alvállalkozó 

igénybevételének módját, az általuk végzett 

tevékenységet 

c) az ügyfélszolgálati valamint tájékoztatási, 

nyilvántartási, adatkezelési rendszer működésének 

módját 

d) a közszolgálati tevékenység ellenőrzésére,a 

közszolgálati tevékenység beszámolásának módját 

 

                        IV. FEJEZET 

                        A KÖZSZOLGÁLTATÁS ELLÁTÁSÁNAK RENDJE 

 

         8.§     (1)     A hulladék begyűjtésének, elszállításának rendjét 

(gyakoriság, útvonal és időpont) – a 

       keletkező hulladékmennyiségek figyelembevételével – a 

szolgáltató köteles elkészíteni 

       és arról az ingatlantulajdonosokat változás esetén is értesíteni. 

A hulladékszállítás 

       rendjét az Önkormányzat a közszolgáltatóval egyeztetett 

módon hagyja jóvá. 



                  (2)     Az ingatlantulajdonos a települési szilárd hulladék gyűjtésére, 

illetve 

                 elszállítására a Szolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített 

gyűjtőedényt, köteles 

                 igénybe venni. 

                  (3)     Igénybeveendő hulladéktárolók: 110, 120 literes konténer. 

Szelektív hulladék 

       vonatkozásában a szolgáltató által rendszeresített sárga zsák. 

                  (4)     Vétel esetén a hulladéktárolók és kukák az önkormányzat, 

illetve a lakosság 

       tulajdonába kerülnek. A rendszeres szemétszállításhoz 

szükséges engedélyezett 

       hulladéktárolót a szolgáltatást igénybevevőnek kell biztosítani. 

                 (5)      A hulladéktároló edények ürítése és a hulladék elszállítása 

Zalaszántó község teljes 

       közigazgatási területéről az alábbiak szerint történik:- hetente 

egy alkalommal, 

       szerdai napokon 

 

                 9.§     (1)     Az ingatlantulajdonos a gyűjtőedényeket az ingatlan területén 

belül köteles 

                 elhelyezni. Gyűjtőedényt közterületen tartósan elhelyezni 

kizárólag az Önkormányzat 

                 rendeletében szabályozott közterület-használati hozzájárulás, 

illetve a vonatkozó 

                 szabályok szerinti közterület-használati engedély alapján lehet. 

       (2)     Az ingatlantulajdonos köteles a gyűjtőedényt a hulladék 

elszállítása céljából a 

                Szolgáltató által megjelölt időpontban, a közterületen, a 

begyűjtést végző gépjárművel 

                megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni. A 

gyűjtőedényt legfeljebb 

                a szállítási napot megelőző napon 18 órától lehet kihelyezni a 

közterületre, kivéve 

                a tartósan engedélyezett elhelyezést. 

                          (3)      A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény 

fedelének – a 

                  közterület szennyezésének elkerülése érdekében – lecsukott 

állapotban kell lennie. 

                  A hulladékot a gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, hogy az az 

edény mozgatásakor 

                  és ürítésekor ne szóródjon, valamint a gépi ürítést ne 

akadályozza. A kihelyezett 

                  gyűjtőedényből guberálni tilos. A kihelyezett gyűjtőedény nem 

akadályozhatja a jármű 

                  és gyalogos forgalmat és elhelyezése egyébként sem járhat 

baleset vagy károkozás 

                  veszélyének előidézésével. 



        (4)       Terjedelmes hulladékok elszállítása a háztartásokból – 

lomtalanítási akcióban – 

                   évente egy alkalommal, Önkormányzat és Szolgáltató közötti 

egyeztetett ütemezés 

                   és külön megállapodás szerint történik, melynek 

megszervezéséről és lebonyolításáról 

                   a Szolgáltató gondoskodik, kihirdetéséről az önkormányzat. 

                                           (5)      A hulladékot az ingatlantulajdonos a lomtalanításra megjelölt 

időpontban 

                  helyezheti ki elszállítás céljából a közterületre úgy, hogy az a 

jármű és gyalogos 

                  forgalmat ne akadályozza, a zöldterületeket és a növényzetet ne 

károsítsa, 

                  illetve ne járjon baleset-, vagy károkozás veszélyének 

előidézésével. 

                           (6)     Terjedelmes hulladékokhoz tartoznak leginkább: a berendezési 

tárgyak, 

       amelyek a hulladékelszállításba bekapcsolódók lakásából 

kerülnek ki, mint pl.: 

       bútorok, rádiók, matracok, ágyvázak, szőnyegek, stb. 

                           (7)     Nem tartoznak a terjedelmes hulladékokhoz: 

 építési és bontási hulladék 

 gumiabroncs hulladék 

 gépjármű roncs 

 az ipari, mezőgazdasági vagy szolgáltatási tevékenység 

során 

                      képződött hulladék 

 veszélyes hulladék 

                        

                        V. FEJEZET 

                         A KÖZSZOLGÁLTATÁSI DÍJ MEGFIZETÉSE, ADATSZOLGÁLTATÁS 

              10.§   (1)     Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatásért díjat köteles fizetni. 

     (2)     Üresen álló ingatlan után hulladékszállítási közszolgáltatási díjat 

(a továbbiakban: díj) 

              nem kell fizetni. Az ingatlantulajdonos az ingatlan megüresedését 

15 napon belül 

              köteles a Közszolgáltatónak bejelenteni, és azt hitelt érdemlően 

igazolni. 

     (3)     Tartós, legalább három hónapot meghaladó távollét esetén - ha az 

ingatlan üresen áll – 

              az ingatlanhasználó a közszolgáltatás szüneteltetését kérheti a 

közszolgáltatótól, 

              előzetes bejelentés alapján. Közszolgáltatás szüneteltetését három 

hónapnál 

              rövidebb időtartamban nem lehet kezdeményezni. 



     (4)     Üdülőingatlanok esetében a használati szezon időtartama hat 

hónap,április 1. napjától 

              kezdődően szeptember 30. napjáig. 

     (5)      Az üdülő ingatlanra vonatkozó díjfizetés megállapítását 

a közszolgáltatóhoz/ 

              önkormányzathoz tett bejelentéssel kell kérni. 

 

    11.§             A közszolgáltató a meghatározott közszolgáltatási díjat 

negyedévente utólag számlázza  

                       az ingatlantulajdonosoknak, vagy önkormányzati lakás esetén a 

bérlő felé. Az  

                       ingatlantulajdonos a Közszolgáltató által kibocsátott számla 

alapján a számlában  

                       megjelölt időpontig köteles a díjat kiegyenlíteni. 

              12. §            A közszolgáltató- a hulladékokkal kapcsolatos nyilvántartási és 

adatszolgáltatási 

   kötelezettségek teljesítéséről szóló 164/2003 (X.18.)  Korm. 

rendelet alapján- elvégzi a 

   közszolgáltatás teljesítésével    összefüggő adatszolgáltatást, 

nyilvántartást.  

   A Közszolgáltató    a közszolgáltatással összefüggő személyes 

adatokat kizárólag a  

   közszolgáltatás végzéséhez 

   tarthatja nyilván és kezelheti az információs önrendelkezési 

jogról és az 

   információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

rendelkezéseinek megfelelően. 

 

                        VI. FEJEZET 

                        ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

          13.§      (1)       E rendelet 2014.július 1-jén lép hatályba. 

                      (2)       Hatályát veszti a település környezetvédelméről szóló 

8/1997.(X.8.), 1/2000.(I.14.), 7/2004. 

                                 (VII.14.), 9/2005.(X.26.), 4/2009.(II.11.), 2/2012.(I.26.), 

15/2012.(IV.26.), 15/2013.(XI.28.) 

                                 önkormányzati rendelettel módosított 10/1995.(VII.18.) 

önkormányzati rendelet. 

                                 7.§-12/D.§- a. 

 

 Zalaszántó, 2014-05-20 

 

                  Farkas Lajos                                                  Hériné Paul Beatrix 

                  polgármester                                                            jegyző 

 

 

 Az önkormányzati rendelet kihirdetve 2014-06-23 

 



                                                                                        Hériné Paul Beatrix 

                                                                                                   jegyző 

 


