
Lovas Község Önkormányzat Képviselı-testületének a település szervezett 
hulladékkezelési közszolgáltatás kötelezı igénybevételérıl szóló  

12/2009. (XII.15.) rendelete 
 
 
 
Lovas Község Önkormányzat Képviselı-testülete az egyes helyi közszolgáltatások kötelezı 
igénybevételérıl szóló 2000. évi XLIII. tv. és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV tv. 16.§ (1) bekezdésének felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja. 
 
 

I. Általános rendelkezések 
 

1.§ 
 

(1) A jelen rendelet célja a környezet védelme érdekében a település köztisztasági 
viszonyainak javítása, a lakosság és üdülıvendégek környezet esztétikai és egészségügyi 
igényeinek, valamint a turisztikai követelményeknek megfelelıen. Az emberi egészség, a 
természeti és épített környezet, hulladék okozta terhelésének mérséklése, különös tekintettel a 
Magyar Köztársaságnak az EU-val fennálló és más nemzetközi megállapodásából adódó 
kötelezettségeire. 

2.§ 
 

(1) A jelen rendelet hatálya nem terjed ki: 
• az ásványi nyersanyagok kitermelése során vagy azzal együtt kitermelt, azoktól fizikai 

módszerekkel leválasztott anyagokra, 
• az állati hulladékra (beleértve az állati tetemeket, trágyát) valamint más természetes, a 

mezıgazdaságban felhasználható veszélyes anyagokra, 
• a szennyvizekre, 
• a hatástalanított robbanóanyagokra csak annyiban terjed ki, amennyiben azokról 

jogszabály másként nem rendelkezik. 

(2) A hulladékgazdálkodással összefüggı – a jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben 
– a környezetvédelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. (Kt) rendelkezéseit 
kell alkalmazni.  

3.§ 
 

(1) A rendelet területi hatálya: Lovas belterületére és külterületére (volt zártkertek) terjed ki 

(2) A személyi hatálya a község közigazgatási területén belül kiterjed a magánszemélyekre, a 
jogi személyekre, a jogi személyekkel nem rendelkezı egyéb szervezetekre. 

 
4.§ 

 
(1) Az önkormányzat a község területén a települési szilárdhulladék összegyőjtését, 
elszállítását és elhelyezését az állandó lakosok tartózkodását szolgáló ingatlanok esetében az 
évi 37 alkalommal történı szelektív (papír és mőanyag) hulladékgyőjtést szervezett 
közszolgáltatás útján biztosítja a Balatonalmádi Kommunális és Szolgáltató Kft-vel kötött 
szerzıdés alapján. 

(2) A helyi közszolgáltatással ellátott közigazgatási területen lévı ingatlanok tulajdonosa, 
vagyoni értékő jog birtokosa, ill. használója, bérlıje az ingatlanon keletkezı szilárd hulladék 
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elhelyezésérıl a jelen rendeletben meghatározott módon a hulladékkezelési közszolgáltatási 
igénybevétele útján köteles gondoskodni. 
 

5.§ 
 

(1) Település szilárdhulladék Lovas község közigazgatási területén nem helyezhetı el. 

(2) A települési szilárdhulladékot és ezen belül a beépített ingatlanokon keletkezett háztartási 
hulladékot csak az erre kijelölt és legálisan mőködtetett a Balatonalmádi Kommunális 
Szolgáltató Kft. által üzemeltetett elıkezelı telepen szabad elhelyezni.  

 
6.§ 

 
(1) Az önkormányzat a közigazgatási területén a szervezett köztisztasági szolgáltatást a 3.§ 
(1) bekezdés nevesített közszolgáltató igénybevételével teljesíti. 

(2) A szolgáltatási területbe bevont – 2.§ (1) bek. meghatározott – területen lévı ingatlan 
tulajdonosa, ill. használója köteles a szolgáltatást igénybe venni és a szolgáltató részére a 
szolgáltatás ellenértékét megfizetni.  

(3) A gazdasági tevékenységet folytató egységek, ill. szolgáltatást végzık (nem lakás céljára 
szolgáló helyiségek használói, tulajdonosai) a mőködés, ill. használat idıtartama alatt 
kötelesek a hulladékszállítást igénybe venni.  

 
7.§ 

 
(1) A háztartási hulladékszállítás igénybevétele kötelezı: 

• lakóingatlan esetében egész évben, 
• üdülıingatlan és egyéb emberi tartózkodásra is használt épület esetében áprilistól 

októberig. 
(2) Az ingatlan tulajdonos kérelme alapján a hulladékszállítás szüneteltethetı, ha  
� az épületre vonatkozó jogerıs bontási engedélyt másolatban a szolgáltató 
rendelkezésre bocsátja a tulajdonos,  
� a tulajdonos tartósan 3 hónapot meghaladóan külföldön tartózkodik, amit a 
szolgáltatónak legalább 30 nappal a távollét megkezdése elıtt – a távollét idıtartamának 
pontos megjelölésével -  elıre jelez feltéve, hogy az ingatlant más nem használja,  
� a tulajdonos – halotti anyakönyvi kivonat másolatával igazoltan – elhalálozása esetén 
feltéve, ha az ingatlant más személy nem használja. Ez esetben az ingatlan lakatlanságáról 
a helyi önkormányzat igazolását kell csatolni a szüneteltetésre vonatkozó kérelemhez. 

(3) A gazdasági tevékenységet folytató egységek, ill. szolgáltatást végzık esetében a 
mőködés, ill. a használat idıtartama alatt kötelezı külön szerzıdést kötni a szolgáltatóval. 

(4) A lakóingatlan nem lakás céljára szolgáló helyiségeiben a vendéglátó ipari, kereskedelmi, 
üzemi jellegő tevékenységet folytató tulajdonosok, használók vonatkozásában a lakóingatlan 
után megállapított lakossági hulladékszállítási díj megfizetése nem mentesít az elızı 
bekezdésben megjelölt szerzıdéskötési kötelezettség alól. 
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8.§ 
 

(1) A háztartási hulladékszállításra vonatkozó szerzıdés a szolgáltatás igénybevételével jön 
létre.  

(2) A szolgáltató a háztartási hulladékot heti egy, nyári idıszakban heti két alkalommal 
köteles elszállítani.  

(3) Az üdülı ingatlan és külterületi beépített emberi tartózkodás céljára alkalmas üdülı, 
pihenı, (gazdasági és egyéb épületek)  esetében a szállítási kötelezettség április 15-tıl október 
15-ig terjed. 

(4) A háztartási hulladékszállítási kötelezettség nem vonatkozik a beépítetlen, az építés alatti, 
ingatlanok tulajdonosaira, használóira. Ezen ingatlanok esetében a díjfizetési kötelezettség 
idıpontja a beépítéssel, az épület használatbavételével keletkezik.  

(5) A (4) bekezdésre vonatkozó kötelezettség teljesítésére az ingatlantulajdonos köteles  
- az épület használatbavételérıl a szolgáltatót 15 napon belül írásban értesíteni, 
- az ingatlan (épület) értékesítése esetén az adás-vételrıl 15 napon belül a szolgáltatót 
értesíteni, az új tulajdonos (használó) egyidejő megjelölésével.  

(6) A háztartási hulladék elszállításánál az igénybevételi kötelezettség normatív alapján a 
beépített ingatlan képezi. A szolgáltatásért fizetendı díj alapja a max. 110 literes nagyságú 
edényzet ürítése, amelynek kihasználtsági foka a díjat nem befolyásolja. 
 

9.§ 
 

(1) A szolgáltató cég a szállítási napokról köteles egyrészt az önkormányzatot, másrészt az 
érdekelteket tájékoztatni. 

(2) A szabványos edényezetet (kukákat, konténereket) a közszolgáltatást végzı szervezet 
igény esetén, térítés ellenében, (eladás, bérlet) a szolgáltatást biztosítja. 

(3) A tárolók tisztántartása, fertıtlenítése, javítása, karbantartása, pótlása az eszköz 
tulajdonosának kötelessége.  

(4) Az önkormányzat által használt, ill. az önkormányzat tulajdonát képezı konténerek 
fertıtlenítését a szolgáltató végzi. 

(5) A szállítást végzı személyek fokozott gondossággal kötelesek a kukákat kezelni. 
Gondatlan vagy szándékos károkozás esetén a szállító anyagi felelısséggel tartozik. 

 
10.§ 

 
(1) A megrongálódott, használatra alkalmatlan edényzet nem helyezhetı ki. Annak használata 
nem szennyezheti a környezetet, és nem veszélyeztetheti a szolgáltatást végzı személyek testi 
egészségét, testi épségét. 

(2) A tároló edényeket, zsákokat a közterületen csak a szállítás napján szabad tartani, ill. 
kihelyezni, ami az ingatlan elıtt úgy helyezhetı ki, hogy a közlekedést ne zavarja. 
 

11.§ 
 
(1) A rendszeres hulladékszállításnak, mint a helyi közszolgáltatás kötelezı igénybevételének, 
minimális mértéke 110 l/ingatlan/hét. 
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(2) A rendszeres szemétszállítást igénybevevık szemétszállítási díjat kötelesek fizetni, 
amelynek mértékét az önkormányzat állapítja meg és évente felülvizsgálja.  

(3) A díj megállapítására a Balatonalmádi Kommunális és Szolgáltató Kft javaslatot tesz a 
292/2000. (XII.23.) korm. Rendelet szakmai szabályairól szóló rendelkezések alapján minden 
év november 30-ig a következı évre. 
 

12.§ 
 
(1) A közszolgáltató a szemétszállítási díjat negyedévente számla ellenében szedi be. 

(2) Az önkormányzat a díjhátralékosok jegyzékét csak abban az esetben fogadja el, a további 
intézkedések megtétele iránt, ha a szolgáltató három tértivevényes teljesítési felszólítással 
igazolja a szolgáltatási díj beszedésének eredménytelenségét. 
 

13.§ 
 
(1) A közszolgáltató díjazás ellenében köteles a nem háztartási hulladék elszállítását és 
elhelyezését, írásban bejelentett megrendelés esetén megoldani. 

(2) A közszolgáltató köteles évente egy alkalommal, tavasszal az önkormányzat Lovas Újság 
kiadványban is közzétett lomtalanítási hetet meghirdetni, amikor az ingatlanokon keletkezett 
nagyobb mérető tárgyak térítés ellenében történı elszállításáról gondoskodik. 
 

14.§ 
 

(1) Lovas község Képviselı-testülete – az átmeneti segélyre vonatkozó szabályok megfelelı 
alkalmazásával – olyan magánszemélyek esetében, akik a jövedelmük miatt a szemétszállítási 
díjat nem tudják megfizetni, a díj egészét, vagy egy részét átvállalhatja. 

(2) Az egyedül élı 65 év feletti nyugdíja lakos a megállapított szemétszállítási díjból 50% 
kedvezményben részesül, a polgármesterhez benyújtott kérelem alapján. 

(3) A díjfizetési kedvezmény megállapítására irányuló kérelmeket minden évben meg kell 
újítani és tárgyév június 30. napjáig lehet a polgármesterhez benyújtani. A kérelemhez 
csatolni kell a tárgyévi háztartási hulladék közszolgáltatási díj 50%-ának befizetésérıl szóló 
igazolást. A polgármester a benyújtott kérelmeket 30 napon belül bírálja el. 

(4) Az a kérelmezı, aki a benyújtott kérelemben valótlan adatokról nyilatkozik, a tárgyévet 
követıen elveszti díjfizetési kedvezményre való jogosultságát.  

(5) A polgármester határozata elleni fellebbezéseket az Önkormányzat Szociális Bizottsága 
véleményének figyelembe vételével a képviselı-testület bírálja el.  

(6) A megállapított díjkedvezményekrıl a szolgáltató a határozat egy példányának 
megküldésével értesül. 

(7) A megállapított tárgyévi díjkedvezményeket az önkormányzat  tárgyév december 15. 
napjáig a költségvetésbıl egy összegben utalja át a szolgáltató részére. 
 

15.§ 
 
Aki a jelen rendeletben meghatározott kötelezettségének szándékos, vagy gondatlan 
magatartással nem tesz eleget szabálysértést követ el. A közszolgáltatás díjának megfizetésén 
túl 30.000,-Ft-ig terjedı összegő szabálysértési pénzbírsággal sújtható. 
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II. Értelmezı rendelkezése 
 

16.§ 
 
(1) Települési hulladék: a háztartásokból származó szilárd vagy folyékony hulladék, ill. a 
háztartási hulladékhoz hasonló jellegő és összetételő, azzal együtt kezelhetı más hulladék. 
(2000. évi XCIII. Tv. 3.§ c.) pontja szerint) 

(2) a közszolgáltatás keretében kezelt települési szilárd hulladék (213/2001. (XI.14.) Korm. r. 
3.§ a.) pontja szerint): 

• települési hulladék: az emberek mindennapi élete során a lakásokban, valamint a 
pihenés, üdülés céljára használt helyiségekben és a lakóházak közös használatú 
helyiségeiben és területein, valamint az intézményekben keletkezı, 

• közterületi hulladék: közforgalmú és zöldterületen keletkezı, 
• települési hulladékhoz hasonló jellegő és összetételő hulladék: gazdasági 

vállalkozásoknál keletkezı – külön jogszabályban meghatározott – veszélyesnek nem 
minısülő szilárd hulladék. 

(3) Lom: az ingatlan rendeltetésszerő használata során keletkezı nagyobb mérető hulladék 
(bútor, háztartási készülék stb.). A nagy darabos hulladék győjtésérıl, elszállításáról a 
közszolgáltatás keretében évente legalább egy alkalommal a közszolgáltatónak kell 
gondoskodni. (213/2001. (XI.14.) Korm. r. 19.§ (3) bek. szerint) 
 
(4) Nem minısül települési hulladéknak a  

• veszélyes hulladék: pl. akkumulátor, állati hulla, fáradt olaj stb. 
• építési-bontási törmelék: kitermelt termıföld, kıtörmelék stb. 

(5) Termelési hulladék: a kitermelı-, feldolgozó- és szolgáltató tevékenységbıl származó 
technológiai, ill. amortizációs hulladék, a veszélyes és radioaktív hulladék kivételével. 

(6) Közületi hulladék: a nem lakás céljára szolgáló helyiségekben, valamint a hozzájuk 
tartozó területeken keletezett termelési hulladék, valamint az idegenforgalomhoz kötıdı 
egyéb szolgáltató tevékenységet végzık mőködése során keletkezett hulladék (vendéglátó 
ipari egységek, kereskedelmi egységek, strandok stb.) az önkormányzat intézményeinek 
hulladékai, a veszélyes és radioaktív hulladék kivételével. 
 

III. Záró rendelkezések 
 

17.§ 
 
(1) A jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, kivéve a (2) bekezdésben foglaltakat. 

Kihirdetésérıl a jegyzı a helyben szokásos módon a Szervezeti és Mőködési 
Szabályzatban foglaltak szerint gondoskodik.  

(2) A rendelet 1. számú mellékletében megállapított szolgáltatási díjakat 2009. 01. 01-tıl kell 
alkalmazni.  

(3) Egyben hatályát veszti a 13/2008. (XII.20.) 8/2007. (XII.28.), 3/2007. (V.21.), 10/2006. 
(XII.20.), 1/2004. (III.5.), 10/2000. (VI.20.) rendelet 38-40. §-a. 
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18.§ 

 
(1) a rendelet 1. sz. melléklete a Képviselı-testület által meghatározott szolgáltatási díjról 
szóló rendelkezéseket tartalmazza. 
 
 
Lovas, 2009. december 9. 
 
 
 
    Kemenes Dénes   Tóth Gáborné 
      polgármester        körjegyzı 
 
 
 
 
A kihirdetés napja:  
 
Lovas, 2009. december 15. 
 
 
    Tóth Gáborné 
        körjegyzı 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 7 

 
1. számú melléklet  

 
a település szervezett hulladékkezelési közszolgáltatás kötelezı igénybevételérıl szóló 
12/2009. (XII.15.) rendelethez. 
 
Lovas Község közigazgatási területén a szilárd hulladékgyőjtésre, szállításra és elhelyezésre 
vonatkozó 2010. évre meghatározott lakossági szolgáltatási díjak, melyek a szelektív 
hulladékgyőjtés díját is tartalmazzák: 
 

Megnevezés Állandó Nyaraló 
(belterület) 

Külterületi 
ingatlanok 

Mennyiség 
(liter) 

Ft/alkalom Alkalom 
Éves díj 
Ft-ban 

Alkalom 
Éves díj 
Ft-ban 

Alkalom 
Éves díj 
Ft-ban 

110-120 353 62 21.886 34 12.002 27 9.531 
 
A megállapított díjak a 25%-os ÁFA-t nem tartalmazzák. 
 
 
A fenti díjak 1 db 110-120 literes szabvány edényzet ürítése, valamint évi egyszeri 
lomtalanítás díját tartalmazzák. További edényzet használata esetén az ürítés díja külön 
szerzıdéskötés szerint a következı: 

 
Edényzet Díj 

60 liter 282 Ft + 25% ÁFA 
110-120 liter 353 Ft + 25% ÁFA 
240 liter 706 Ft + 25% ÁFA 
770 liter 2.471 Ft + 25% ÁFA 
1100 liter 3.706 Ft + 25% ÁFA  
Zsák (piros címkés) 91 Ft/db  
Zöld hulladékzsák  314 Ft/db  
Sárga címkés (többlet 
hulladék szállításra) 

471 Ft/db  

 


