Zalaháshágy Község Önkormányzati Képviselőtestületének
2/2008. (I. 25.) önkormányzati rendelete1
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról2
Egységes szerkezetben a módosításokkal
Zalaháshágy Község Önkormányzati Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi
CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.3
I. fejezet
Általános rendelkezések
1. §
(1) Zalaháshágy Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) jelen rendeletben
foglaltak szerint hulladékgazdálkodási közszolgáltatást szervez a települési szilárd hulladék
rendszeres gyűjtésére, elszállítására, ártalmatlanítására és kezelésére, és ezen tevékenységek
ellátásáról kötelező közszolgáltatás útján gondoskodik.4
(2) A közszolgáltatás célja a köztisztaság, a településtisztaság biztosítása, a közegészségügy,
valamint az épített és természeti környezet védelme.
A kötelező közszolgáltatásra vonatkozó rendelkezések célja a közszolgáltatás
kiszámítható, folyamatos és biztonságos ellátása, a tevékenység ellenőrizhetősége.
(3) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás Zalaháshágy Község (a
továbbiakban: település) mindenkori közigazgatási területére terjed ki.
(4) A település közigazgatási területén lévő valamennyi ingatlan tulajdonosa, birtokosa vagy
használója (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) Tilos a hulladékot elhagyni, – a gyűjtés, a begyűjtés, lerakás szabályaitól eltérő módon –
felhalmozni, ellenőrizhetetlen körülmények között elhelyezni, kezelni.
2. §5
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II. fejezet
Az Önkormányzat közszolgáltatással kapcsolatos feladatai
3. §
(1) Az Önkormányzat az ingatlantulajdonosoknál keletkező települési szilárd hulladék
kezelésére hulladékgazdálkodási közszolgáltatást szervez és tart fenn.6
Feladata e tekintetben különösen:
a.) a helyi közszolgáltatás körébe tartozó települési szilárd hulladék rendszeres
begyűjtésének, elszállításának és ártalmatlanításának megszervezése,
b.) a közszolgáltatás ellátására Közszolgáltató kiválasztása, szerződés megkötése,
c.) a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos egyes - a jogszabályban meghatározott –
hatósági jogkörök gyakorlása,
d.) a közszolgáltatással összefüggő – egyéb jogszabályban nem rendezett – önkormányzati
feladat- és hatáskör megállapítása.
(2) A közszolgáltatás a közszolgáltatás ellátására feljogosított Közszolgáltató
szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben, a közterületen vagy az ingatlanon
összegyűjtött, és a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott, a jelen rendelet 2. § 1. pontjában
megjelölt települési szilárd hulladék elhelyezés céljából történő rendszeres elszállítására terjed
ki.
4. §
Az ingatlantulajdonos kötelezettségei
(1) Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladékot az e
rendeletben meghatározott módon és helyen gyűjteni.
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 gondoskodással 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.
(2) Az ingatlantulajdonost nem terheli az (1) bekezdésben foglalt kötelezettség az olyan
beépítetlen ingatlana tekintetében, ahol nem tartózkodik és hulladék sem keletkezik.
(3) Az az ingatlantulajdonos, akinek ingatlanán települési szilárd hulladék keletkezik, de az
ingatlana egyidejűleg gazdálkodó szervezet cégnyilvántartásban bejegyzett székhelyéül vagy
fióktelepéül is szolgál, köteles a települési szilárd hulladékát a gazdálkodó szervezetnek az
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5. §7
III. fejezet
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendje,
a közszolgáltatás kötelező igénybevétele8
6. §
Zalaháshágy közigazgatási területén a települési szilárd hulladékgazdálkodási9 közszolgáltatás
körében, a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben, a közterületen
vagy az ingatlanon összegyűjtött és a közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési
szilárd hulladék elhelyezés céljára történő rendszeres elszállítására kizárólagos jogosult
hulladékkezelő a ZALA-DEPO Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Korlátolt
Felelősségű Társaság /8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 26./ – amely a kötelező
közszolgáltatónak minősül – (továbbiakban: Közszolgáltató). A Közszolgáltató Zalaháshágy
közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi
közszolgáltatás teljesítésére jogosult, illetőleg kötelezett 2013. augusztus 31. napig, a 2003.
szeptember 1. napján kötött szerződés alapján. A Közszolgáltató végzi Zalaháshágy 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.
7. §
(1) A 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.
(2) Az (1) bekezdésében 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
Közszolgáltató által összegyűjtött és a kijelölt hulladékártalmatlanító helyre beszállított
települési szilárd hulladék elhelyezését és ártalmatlanítását elvégezni.
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8. §
(1) Minden belterületi ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkező települési szilárd
hulladékot a rendeletben meghatározott edényzet felhasználásával a rendeletben
meghatározott módon a Közszolgáltatóval elszállíttatni, azaz köteles a Közszolgáltató által
nyújtott közszolgáltatást igénybe venni.
(2) A helyi közszolgáltatás körében az ingatlantulajdonos és a Közszolgáltató közötti
jogviszonyt a települési szilárd hulladékra vonatkozó közszolgáltatás esetében az a tény hozza
létre, hogy a Közszolgáltató az ingatlantulajdonos számára a közszolgáltatást felajánlja,
illetve a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll.
(3) A közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről a Közszolgáltató az ingatlantulajdonost
írásban köteles értesíteni vagy felhívás közzététele útján tájékoztatni. A hulladék
begyűjtésének, elszállításának rendjét (gyakoriság, útvonal és időpont) – a keletkező
hulladékmennyiség figyelembevételével – a Közszolgáltató köteles elkészíteni és arról az
ingatlantulajdonosokat – változás esetén is – értesíteni. A hulladékszállítás rendjét az
Önkormányzat a közszolgáltatóval egyeztetett módon hagyja jóvá.
(4) A közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó szerződés tartalmi elemeire a jelen rendelet 9. §ában foglaltakat kell alkalmazni.
(5) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás feltételeiben bekövetkezett változásokról a
Közszolgáltató az ingatlantulajdonost – a változás bekövetkezte előtt – írásban értesíteni
köteles.10
(6) Az (1) bekezdésben meghatározott ingatlantulajdonosokra a Hgt. 51. § (1) bekezdésében
foglalt kötelezettség nem terjed ki, a náluk keletkező hulladékok nyilvántartásáról és
bejelentéséről a Közszolgáltató a külön jogszabályokban meghatározottak szerint
gondoskodik.
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó szerződés
egyes tartalmi elemei11
9. §
(1) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási12 közszolgáltatás
igénybevételéről szóló szerződésben meg kell határozni a szerződést kötő feleket: a
Szolgáltatót és a Megrendelőt.
(2) A szerződésben meg kell jelölni:
a.) a közszolgáltatás igénybevételének kezdő napját,
b.) a teljesítés helyét,
c.) az ürítési gyakoriságot és az ürítés idejét.
(3) A szerződésben rendelkezni kell továbbá:
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a.) a gyűjtőedények használatának jogcíméről és módjáról,
b.) a közszolgáltatási díjról és alkalmazásának feltételiről,
c.) a közszolgáltatás mértékét meghaladó, esetleges többletszolgáltatásról és annak díjáról,
d.) a közszolgáltatási díj fizetésének módjáról,
e.) a szerződés módosításának, felmondásának feltételeiről,
az irányadó jogszabályok meghatározásáról.
A hulladék gyűjtésére, elszállítására és átadására szolgáló gyűjtőedények rendelkezésre
bocsátásával, elhelyezésével, használatával és kezelésével kapcsolatos jogok és
kötelezettségek
10. §
(1) Az ingatlantulajdonos a települési szilárd hulladék gyűjtésére, illetve elszállítására a
Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített, könnyen tisztítható, fedéllel ellátott, 120
liter űrtartalmú gyűjtőedényt, valamint – a Közszolgáltató által rendelkezésre bocsátott
gyűjtőedényzet űrtartalmát meghaladó mennyiségű alkalmi hulladék begyűjtésére – a
Közszolgáltató által rendelkezésre bocsátott és azonosító jellel ellátott más gyűjtőeszközt
(szolgáltató emblémájával ellátott zsákot) köteles igénybe venni. 50 liter űrtartalmú
gyűjtőedény használatára jogosultak a maximum 1-2 fős háztartások. A kedvezményre való
jogosultságot az önkormányzat igazolja a közszolgáltató felé.13
(2) Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényben
összetömörödött, vagy befagyott illetve az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy
emiatt az edényt üríteni nem lehet, az ingatlantulajdonos köteles az edényt üríthetővé, illetve
használhatóvá tenni.
(3) A gyűjtőedényekben tilos olyan anyagot elhelyezni (forró hamu, maró-, mérgező anyag,
állati tetem, folyékony vagy befagyott zsiradék, gyúlékony vagy robbanóanyag, kő és építési
törmelék, nagyobb terjedelmű, súlyú tárgy, stb.), amely veszélyezteti a hulladékszállítással
foglalkozó dolgozók vagy más személyek egészségét, vagy megrongálhatja a gyűjtőjárművet,
illetve ártalmatlanítása során veszélyeztetheti a környezetet.
4) Az építésnél, tatarozásnál, bontásnál keletkezett építési törmeléket és hulladékot
elszállításáig elkülönítetten kell gyűjteni, majd legkésőbb a munkálatok befejezését követő 48
órán belül el kell szállítani. Építési-bontási törmelék elszállítása az építtető, kivitelező
feladatát képezi.
(5) A kommunális hulladék ürítésének minimális gyakorisága: a település belterületén
hetente, szerdai napokon történik.14
(6) Az ingatlantulajdonos a gyűjtőedényt az ingatlana területén belül köteles elhelyezni.
(7) Az ingatlantulajdonos köteles a gyűjtőedényeket a hulladék elszállítása céljából az
Önkormányzat által megjelölt időpontban, az út szélén, a begyűjtést végző gépjárművel
megközelítésre és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni úgy, hogy azzal a közút, illetve a
gyalogosforgalmat nem akadályozza.
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A gyűjtőedényt legfeljebb a szállítási napot megelőző napon, 18 órától lehet kihelyezni a
közterületre.
11. §
(1) 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 gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat és elhelyezése
nem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.
(2) Tilos a hulladékgyűjtő edények tartalmába hulladékok vagy hulladék-anyag megkeresése
céljából belenyúlni, a hulladékban válogatni, vagy hulladék-anyagot- különösen élelmiszert- a
hulladékgyűjtő edényből kiguberálni, elvinni.
(3) Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni a gyűjtőedények tisztántartásáról,
fertőtlenítéséről, rendeltetésszerű használatáról, valamint környezetük tisztántartásáról.
(4)
A szabályszerűen kihelyezett gyűjtőedények ürítése során esetlegesen keletkezett
szennyeződés takarításáról a Közszolgáltató köteles gondoskodni.
A lomtalanítás alá tartozó alkalmi háztartási szilárd hulladékra
vonatkozó külön rendelkezések
12. §
(1) A lakásokban, háztartásokban használhatatlanná vált nagyobb méretű háztartási
felszerelési tárgyak, bútorok és egyéb feleslegessé vált ingóságok, lom elszállításáról az
önkormányzat évente egyszer lim-lom akció keretében gondoskodik.
(2) A hulladék elszállítását, ártalmatlanítását, illetve hasznosítását a Közszolgáltató végzi.
(3) A hulladékot az ingatlantulajdonos a Közszolgáltató által előzetesen megjelölt időpontban
helyezheti ki elszállítás céljából arra a helyre, amelyet a Közszolgáltató előzetesen megjelölt.
(4) Az elszállítandó hulladékot úgy kell elhelyezni a közterületen, hogy az a jármű és a
gyalogos forgalmat ne akadályozza, a zöldterületeket és növényzetet ne károsítsa, illetve ne
járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.
(5) A Közszolgáltató az (1) és (3) bekezdésben foglalt előírásoktól eltérő módon,
szabálytalanul elhelyezett hulladékot az Önkormányzat megrendelésére – külön díjfizetés
ellenében – köteles elszállítani.
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj
13. §15
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A közszolgáltatás teljesítésének szünetelése
14. §
A hulladékgazdálkodási16 közszolgáltatás csak törvényben, vagy kormányrendeletben
meghatározott esetekben szüneteltethető, illetőleg korlátozható.
IV. fejezet
Szabálysértési rendelkezések
15. §17
Általános, jogi felelősség
16. §
Aki tevékenységével vagy mulasztásával a hulladékgazdálkodási jogszabályokban vagy reá
vonatkozó hatósági határozatban foglalt kötelezettségét megszegi és ezzel a környezetet
veszélyezteti, szennyezi vagy károsítja, vagy tevékenységét a környezetvédelmi előírások
megszegésével folytatja, a Hgt-ben, illetve a külön jogszabályokban foglaltak szerinti
(büntetőjogi, polgári jogi, közigazgatási jog, stb.) felelősséggel tartozik.
Hulladékgazdálkodási bírság
17. §
(1) Aki tevékenységével vagy mulasztásával
a.) a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabályok vagy a reá vonatkozó hatósági
határozat előírásait megsérti, illetve az azokban foglalt kötelezettségének nem vagy nem
megfelelően tesz eleget,
b.) a hatósági engedélyhez, hozzájáruláshoz, bejelentéshez kötött hulladékgazdálkodási
tevékenységet engedély, hozzájárulás vagy bejelentés nélkül, vagy attól eltérően végez,
c.) a hulladékgazdálkodásra vonatkozó előírások megsértésével a környezetet veszélyezteti,
károsítja, hulladékgazdálkodási bírságot köteles fizetni.
(2) A hulladékgazdálkodási bírságot a környezetvédelmi hatóság szabja ki a rá vonatkozó
külön jogszabályok szerint.
(3) A hulladékgazdálkodási bírság nem mentesít a büntetőjogi, a szabálysértési, továbbá a
kártérítési felelősség, valamint a tevékenység korlátozására, felfüggesztésére, tiltására,
illetőleg a megfelelő védekezés kialakítására, a természetes vagy korábbi környezet
helyreállítására vonatkozó kötelezettség teljesítése alól.
(4) A jogerősen kivetett hulladékgazdálkodás bírság adók módjára behajtható köztartozás.
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Módosította a 7/2013. (V. 31.) ör.
Hatályon kívül helyezte a 10/2012. (V. 31.) ör., hatálytalan 2012. június 1-jétől

V. fejezet
Záró rendelkezések
18. §
(1) Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg Zalaháshágy Község Önkormányzati Képviselőtestületének a közterületek tisztántartásáról, a települési szilárd hulladékok gyűjtéséről és
elszállításáról szóló 2/1996. (II. 19.) számú rendelete III. fejezetének 8-13. §-ai hatályukat
vesztik.
(3) A 10/2012. (V. 31.) önkormányzati rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és a
hatályba lépést követő napon hatályát veszti.
(4) A 12/2012. (VI. 29.) önkormányzati rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és a
hatályba lépést követő napon hatályát veszti.
(5) A 7/2013. (V. 31.) önkormányzati rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és a
hatályba lépést követő napon hatályát veszti.
(6) A 11/2013. (VII. 02.) önkormányzati rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és a
hatályba lépést követő napon hatályát veszti.

Büki József
polgármester

P. H.

Gáspárné Tóth Zsuzsanna
jegyző

