Letenye Város Önkormányzatának
5/1998. (IV. 8.) számú rendelete
a települési szilárd hulladék összegyőjtésérıl

( módosításokkal egységes szerkezetben)

Az egyes helyi közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl szóló 1995. évi XLII. számú
törvény 2. §-ában foglalt felhatalmazás alapján Letenye Város Önkormányzatának
Képviselıtestülete a következı rendeletet alkotja:

I. Általános rendelkezések
1. §
/1/ A rendelet célja: a tiszta, rendezett, egészséges környezet megteremtése.
/2/ A rendelet hatálya Letenye Város Önkormányzata illetékességi területére terjed ki. A
rendelet hatálya kiterjed a magánszemélyekre, a jogi személyekre, jogi személyiség nélküli
gazdasági társaságokra, magánszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkezı egyesülésére.
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/3/Fogalmi meghatározások

a) Települési szilárd hulladék:
aa)

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

ab)

a közterületi hulladék: közforgalmú és zöldterületen keletkezı hulladék,

ac)

a háztartási hulladékhoz hasonló jellegő és összetételő hulladék: gazdasági
vállalkozásoknál keletkezı veszélyesnek nem minısülı szilárd hulladék, amely
a háztartási hulladékkal együtt kezelhetı.

b) Egyéb szilárd hulladék: a háztartási hulladéknál meghatározottak szerint keletkezett
hulladék közül nem minısül háztartási hulladéknak, a jég, a hó, a sár, az épület, vagy
egyes részeinek megrongálódásából, bontásából, illetve javításából származó nagyobb
mennyiségő anyag, a kerti és gazdasági mővelés során a háztartási hulladékra
1

Megállapította: Letenye Város Önkormányzatának 17/2008.(X.30.) számú rendeletének 1.§ /1/ bekezdése.
Hatályos: 2008. X.30-tól.
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meghatározott mennyiség felett keletkezett hulladék és a nagyobb mérető elhasznált tárgy
(bútordarab, szalmazsák tartalma, stb.)
c)

Szelektíven győjtendı hulladék: Letenye közigazgatási területén létesített
hulladékgyőjtı szigeteken, hulladékgyőjtı udvarban elhelyezett győjtıedényekben
győjtött, továbbá a közszolgáltató szelektív hulladékkezelést végzı telephelyén, valamint
a házhoz menı győjtéssel átvett, anyaguk, vagy hasznosítási lehetıségük szerint
elkülönítetten győjtött hulladék.

d)

Inert hulladék: az a hulladék, amely nem megy át jelentıs fizikai, kémiai vagy biológiai
átalakuláson. Jellemzıje, hogy vízben nem oldódik, nem ég, illetve más fizikai vagy
kémiai módon nem reagál, nem bomlik le biológiai úton, vagy nincs kedvezıtlen
hatással a vele kapcsolatba kerülı más anyagra oly módon, hogy abból
környezetszennyezés vagy emberi egészség károsodása következne be, további
csurgaléka és szennyezıanyag-tartalma, illetve a csurgalék ökotoxikus hatása
jelentéktelen, így nem veszélyeztetheti a felszíni vagy felszín alatti vizeket

e)

Nagy darabos hulladék (lom): a településen a háztartásokban keletkezett azon hulladék
(háztartási berendezési, felszerelési tárgyak, eszközök és anyagok), amely a
közszolgáltatás keretében rendszeresített győjtıedényzetben nem helyezhetı el úgy, hogy
a győjtıedény zárható és rendeltetésének megfelelıen használható maradjon.

f)

Építési törmelék: építésbıl, bontásból származó anyag, feltéve, hogy az nem veszélyes
hulladék.

g)

Biohulladék: a szerves komposztálható konyhai és kerti, valamint ehhez hasonló
hulladék.

h)

Hasznosítható hulladékok: azok az anyagok, amelyek anyaguk szerint értékesítésbe
vihetık, szelektálásuk esetén akár eredeti funkciójuktól eltérı célra hasznosíthatók.

i)

Maradék hulladék: azok a visszamaradt anyagok, amelyeket újrahasznosítani nem
lehet, így ártalmatlanításuk lerakással történik.

j)

Biológiailag lebontható hulladék (biohulladék): minden szervesanyag-tartalmú
hulladék, ami anaerob vagy aerob módon (mikroorganizmusok, talajélılények vagy
enzimek segítségével) lebontható.

k)

Veszélyes hulladék: az olyan hulladék, amely a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi
XLIII. törvény( Hgt.) 2. számú mellékletében felsorolt tulajdonságok közül eggyel vagy
többel rendelkezik, illetve ilyen anyagokat vagy összetevıket tartalmaz, eredete,
összetétele, koncentrációja miatt az egészségre, a környezetre kockázatot jelent, pl.
elemek, akkumulátorok, gyógyszerek, rovarölı - és gyomirtószerek, festékek, ragasztóés oldószerek.

l)

Hulladékkezelı telep: a települési hulladék begyőjtésére, átvételére és az egyes
hulladékfajták további tárolására, átrakására, elıkezelésére, illetıleg hasznosítására
vagy ártalmatlanítására szolgáló telephely.
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m)

Hulladékgyőjtı udvar (hulladékudvar): az elkülönítetten (szelektíven) begyőjthetı
települési szilárd, valamint a környezetvédelmi hatóság által engedélyezett veszélyes
hulladékok átvételére és az elszállításig elkülönített módon történı tárolására szolgáló,
felügyelettel ellátott zárt begyőjtıhely.

n)

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 megjelölt fajtájú települési szilárd hulladék szelektív begyőjtésére
szolgál, a közszolgáltatást igénybe vevık részére.

o)

Felállítási hely: az egyes ingatlanokon belül felállított hulladékgyőjtı edények helye.

p)

Ürítési hely: az a hely (többnyire közterület), ahol a hulladékgyőjtı edények gépjármőre
történı ürítése történik.

q)

Hulladékkezelési közszolgáltatás: a rendelet hatálya alá tartozó települési szilárd
hulladéknak az ingatlantulajdonosoktól a közszolgáltató által történı rendszeres és
alkalmi begyőjtése, elszállítása, a hulladék egyes összetevıinek elkülönítetten történı
győjtése, ártalmatlanítása, valamint hulladékkezelı telep, hulladéklerakó,
hulladékgyőjtı udvar és hulladékgyőjtı sziget mőködtetése.

r)

Hulladékkezelési tevékenység: a hulladék győjtése, begyőjtése, szállítása, elıkezelése,
tárolása, hasznosítása és ártalmatlanítása.

s)

Győjtés: a települési szilárd hulladék rendezett összeszedése, válogatása a további
kezelésre történı elszállítás érdekében.

t)

Begyőjtés: a települési szilárd hulladéknak a hulladék birtokosaitól történı átvétele a
hulladék birtokosa vagy a begyőjtı telephelyén, továbbá a begyőjtıhelyen
(győjtıpontokon, hulladékgyőjtı udvaron, tároló-kezelı telepen) és a további kezelés
érdekében történı összegyőjtés, válogatás a begyőjtı telephelyén.

v)

Közszolgáltatási díj: az önkormányzat külön rendeletében meghatározott, a rendelet
hatálya alá tartozó települési szilárd hulladékkal összefüggı hulladékkezelési
közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonos által a Közszolgáltatónak
fizetendı, a rendeletben meghatározott díjfizetési idıszakra vonatkozóan megállapított
díj.

II. A közterületek szennyezésének tilalma
2. §
/1/ A közterületen szemetet, hulladékot, szennyezı vagy egészségre ártalmas anyagot
kiönteni, elszórni vagy eldobni nem szabad.
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/2/ Szemetet vagy hulladékot csak az erre a célra elhelyezett hulladékgyőjtı edénybe szabad
bedobni.
/3/ Tilos a közterületen elhelyezett hulladékgyőjtı edényben turkálni, annak tartalmát
szétszórni.
/4/ Közterületen háztartási hulladékot, a háztartási hulladékot tartalmazó tárolóedényt tilos
elhelyezni, kivéve a hulladékszállítási napokat, valamint a tömbtelken álló egyes épületek
hulladékszállító konténereit.

III. A települési szilárd hulladék összegyőjtése, elhelyezése
3. §
2

/1/ A települési szilárd hulladék összegyőjtését, elszállítását és elhelyezését a búslakpusztai
szigetelt lerakón a ZALA-DEPO Kft. Zalaegerszeg, Gasparich u. 26. mint közszolgáltató, a
rendelet hatálya alá tartozó területen végzi.3
/2/4
/3/ A háztartási hulladék összegyőjtése és elszállítása kuka, zsákos rendszerő vagy konténeres
formában, szabványos győjtıedényben történik.
/4/ A szabványos hulladékgyőjtı edény beszerzésérıl, karbantartásáról, pótlásáról,
rendeltetésszerő használatáról és tisztántartásáról a szolgáltatással érintett ingatlan
tulajdonosa, illetve használója köteles gondoskodni.
/5/ A kuka vagy zsákos rendszerő tárolóedényekbıl a szolgáltató köteles a háztartási
hulladékot hetente egy alkalommal összegyőjteni és elszállítani.
/6/ A háztartási hulladék rendszeres elszállításának napját a szolgáltató az igény elızetes
egyeztetése után határozza meg és azt köteles betartani.
/7/ A naponta keletkezı háztartási hulladék mennyiségét meghaladó hulladék, az egyéb
szilárd hulladék, valamint az ipari tevékenység során keletkezı szilárd hulladék szemét
lerakóhelyre történı szállításáról az ingatlan tulajdonosa, használója saját maga vagy a
szolgáltatóval kötött megállapodás szerint köteles gondoskodni.
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Az elsı mondat kivételével hatályon kívül helyezte:17/2008. (X.30.) számú önkormányzati rendelet 2.§ /1/
bekezdése. Hatálytalan:2008.X.30-tól.
3
Módosította: 12/2007. (IV. 08.) számú önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos 2007. 06. 01.-tıl.
4
Hatályon kívül helyezte: 16/2005. (IX. 28.) számú önkormányzati rendelet 1. §-ának /1/ bekezdése. Hatálytalan: 2005. szeptember 28-tól, rendelkezéseit a folyamatban lévı ügyekben is alkalmazni kell.
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4. §
/1/ A háztartási hulladék és egyéb szilárd hulladék győjtési, elszállítási és ártalmatlanítási díját
a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza, amelyet az ingatlan tulajdonosa vagy használója
köteles a szolgáltatónak megfizetni.
/2/ A háztartási hulladék szállításának díját a szolgáltató a lakosságtól és a társasházaktól
negyedévente szedi be5.
/3/ A vállalkozásoknak a díját a szolgáltató szerzıdés szerint számlázza6.
7

/4/ Az üdülıingatlannal, valamint az idılegesen használt ingatlannal rendelkezı
tulajdonosok esetében a közszolgáltatás díját az állandó lakóingatlan tulajdonosára
meghatározott díjat alapul véve, az elvégzett közszolgáltatással arányosan kell meghatározni.
8

/5/ A /4/ bekezdésben foglalt lehetıség igénybevétele esetén a közszolgáltatás szüneteltetését
a közszolgáltatótól írásban kell kérni. A szünetelést legalább 30 nap távollét esetén lehet
igényelni.
5. §
9 10

, /1/ A letenyei hulladéklerakón települési szilárd hulladékot, vagy bármilyen más
hulladékot e rendelet hatálybalépésétıl kezdıdıen elhelyezni tilos.
11

/2/ A települési szilárd hulladékot csak az önkormányzat által a hulladékkezelési
közszolgáltatás végzésére feljogosított szolgáltatónak történı átadással lehet ártalmatlanítani,
kivéve azt a gazdálkodó szervezet által termelt hulladékot, amelynek elhelyezésérıl
környezeti szempontból – a környezetvédelmi felügyelıség által igazoltan – lényegesen
kedvezıbb megoldással a gazdálkodó szervezet gondoskodik.
12

/3/

6. §
/1/ A háztartásokban felhalmozódott szilárd hulladék, nagyobb mérető berendezési tárgy, lom,
bútor, háztartási berendezés és készülék, kerti hulladék, stb. szervezett összegyőjtésérıl és
elszállításáról (lomtalanítási akció) a polgármesteri hivatal évente egy alkalommal, április
hónapban gondoskodik13.

5

Módosította: 12/2007. (V.25.) számú önkormányzati rendelet 2. § /2/ bek., hatályos: 2007. 06.01-tıl.
Módosította: 12/2007. (V.25.) számú önkormányzati rendelet 2. § /3/ bek., hatályos: 2007.06.01-tıl.
7
Kiegészítette:17/2008. (X.30.) számú önkormányzati rendelet 2.§ /2/ bekezdése, hatályos:2008. 10.30-tól.
8
Kiegészítette: 17/2008.(X.30.) számú önkormányzati rendelet 2.§ /2/ bekezdése, hatályos:2008.10.30-tól.
9
A bekezdés szövegét kiegészítette: 16/2005. (IX. 28.) számú önkormányzati rendelet 1. §-ának /2/ bekezdése.
Hatályos: 2005. szeptember 28-tól, rendelkezéseit a folyamatban lévı ügyekben is alkalmazni kell.
10
Szövegét megállapította: 12/2007. (V.25.) számú önkormányzati rendelet 3.§ -a, hatályos:2007.06.01-tıl.
11
Szövegét megállapította: 12/2007. (V.25.) számú önkormányzati rendelet 3. §-a, hatályos:2007. 06.01-tıl.
12
Hatályon kívül helyezte 2007. 06.01-tıl: 12/ 2007. (05.25.) 5. §-a.
13
Módosította 12/2007. (V.25.) számú önkormányzati rendelet 4. §-a, hatályos 2007. 06. 01-tıl.
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A szelektív hulladékgyőjtés szabályai14
6/A. §

/1/ A környezet fokozott védelme, a hulladék összetevık újrafeldolgozásának,
visszanyerésének elısegítése érdekében a képviselı-testület a helyi feltételekhez igazodva,
fokozatosan vezeti be a hulladékok elkülönített, a hasznosítási lehetıségeknek megfelelı
(szelektív) begyőjtésének rendszerét.
/2/ Az önkormányzat a közszolgáltatási díjban biztosítja a közszolgáltató részére a települési
szilárd hulladék szelektív begyőjtésével felmerülı indokolt költségek és ráfordítások
megtérülését.
/3/ Az ingatlantulajdonos (használó) a szelektíven győjtött háztartási hulladékot elhelyezheti
a)

b)

hulladékgyőjtı szigeten: a közterületen erre a célra elhelyezett, a települési
szilárd hulladék hasznosítható összetevıinek fajta szerinti elkülöníett
győjtésére szolgáló győjtıedényekben,
hulladékgyőjtı udvarban: a létesítésére kiadott engedélyben foglaltak szerint,
a települési szilárd hulladék hasznosítható, valamint nem hasznosítható, -mert
veszélyes hulladék-, összetevıi.

/4/ Az elkülönített hulladékgyőjtés esetén a rendszeresített győjtıedényeket színekkel kell
jelölni:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

mőanyaghulladékot: sárga,
fehér üveghulladékot: fehér,
színes üveghulladékot: zöld,
fémhulladékot: szürke,
papírhulladékot: kék,
biohulladékot: barna színnel

A hulladékgyőjtı udvar címét és a hulladékgyőjtı szigetek jegyzékét e rendelet 2. számú
melléklete tartalmazza.
/5/ A hulladékgyőjtı udvar, illetve győjtısziget használatáért a közszolgáltatást igénybe vevı
ingatlantulajdonos részére a közszolgáltatás díján felül külön díjazás nem számítható fel.
A személyes adatok kezelése15
6/B. §

14

A szelektív hulladékgyőjtés szabályait tartalmazó 6/A. § -t beépítette: 17/2008. (X.30.)számú rendelet 3. §-a,
hatályba lépés napja: 2008.10.30.
15
A személyes adatok kezelésének szabályait tartalmazó 6/B. §-t beépítette: 17/2008. (X.30.) számú rendelet
3.§-a, hatályba lépés napja: 2008. 10. 30.
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/1/ A közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggı személyes adat kezelésére a
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (továbbiakban: Hgt.) 23.§ g) pontja
alapján és a jelen önkormányzati rendeletben foglalt mértékben és terjedelemben, a
közszolgáltatással összefüggı személyes adatok tekintetében jogosult.
/2/ A közszolgáltatással összefüggı személyes adatok: a közszolgáltatást igénybe vevı neve,
lakcíme, születési helye és ideje, anyja neve. A személyes adat csak a cél megvalósulásához
szükséges mértékben és ideig kezelhetı.
/3/ A közszolgáltató megfelelı technikai és szervezési intézkedésekkel köteles gondoskodni az
adatok biztonságáról. Az adatokat védeni köteles, különösen a jogosulatlan hozzáférés,
megváltoztatás, nyilvánosságra hozatal vagy törlés, illetıleg sérülés vagy megsemmisülés
ellen.
/4/ A közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggı személyes adatokat az ingatlantulajdonos
azonosítására, a közüzemi szerzıdés teljesítésével, jogszabályban elıírt ellenırzések
végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására, számlázásra, postázásra, kedvezmények
érvényesítésére, közüzemi díjhátralékok behajtására használhatja fel.
/5/ A hiányzó adatokat a közszolgáltató írásbeli kérelmére a /4/ bekezdés szerinti célok
megjelölése esetén a polgármesteri hivatal díjmentesen rendelkezésre bocsátja.
/6/ A közszolgáltató nem jogosult az általa kezelt közszolgáltatással összefüggı személyes
adat nyilvánosságra hozatalára.
16

7. §

V. Záró rendelkezések
8. §
Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit április 1-jétıl kell alkalmazni.
A rendelet kihirdetésérıl a jegyzı köteles gondoskodni.

16

A szakaszt és az azt megelızı „IV. Szabálysértések” alcímet hatályon kívül helyezte a 11/2012 (V.31.)
önkormányzati rendelet 1. § a) pontja. Hatálytalan 2012. június 1-tıl.
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1. számú melléklet17

A háztartási hulladék és egyéb szilárd hulladék győjtés, elszállítás és ártalmatlanítás
díja

Lakossági szilárd hulladékszállítás 2011. évre egy ingatlanra (lakásra) számított szolgáltatási
díja:
- 1 db 110 literes győjtıedényzet (kuka)

229 Ft/ürítés + ÁFA

- egyedül élıknek

137 Ft/ürítés + ÁFA

Közületi „kukás” hulladékszállítás szerzıdés alapján (heti egyszeri vagy többszöri a szerzıdés
szerint)
A díjat negyedévente, a negyedév végéig kell befizetni.

17

Megállapította: 14/2010. (XII. 17.) számú önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2011. január 1-tıl
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2. számú melléklet18

A.) Hulladékgyőjtı szigetek:
1. Letenye, Béke u. 8. (Letenye 354/3 hrsz)
2. Letenye, Sport utca – Sportpálya mellett (Letenye 175 hrsz)
3. Letenye, Fenyı u. 1. (Letenye 1311/3 hrsz, piactér)
4. Letenye, Petıfi u. 2. (Letenye 894/3 hrsz)
5. Letenye, Rákóczi u. 67. (Letenye 715/2 hrsz)

B.) Hulladékgyőjtı udvar:
Letenye 0106/1 hrsz (Letenye, Csányi utca – ÉKKÖV Kft. telephely mögött)

18

2. számú mellékletet megállapította: 17/2008. (X.30.) számú önkormányzati rendelet 6/A. § /4/ bekezdése.
Hatályos: 2008. X.30-tól.
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