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Lengyel Község Onkormányzatának

a köztisztaság fenntartásáról és a települési hulladékgazdálkodásról

Lengyel Község Önkormányzata Képviselő{estiilete a hulladékról szőIő 2012. évi CLXXXV. törvény 35.§-
ában és a 88.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2O11. évi CLXXXX. törvény 13.§ (1) bekezdés 5. és l9, pontjában, valamint az Alaptörvóny 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZf,T

Áltrláoo" rendelkezések

1.§

A rendelet célja azoknak a helyi szabályoknak a megállapítása, amelyek biáosítják Lenryel község
köztisztasáLgát, a települési hulladék összeg;nijtésének és ártalommentes elhelyezésének rendjét.

2.§

(1) A rendelet hatálya Lengyel község közigazgatási területére, a természetes és jogi személyeknek, jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezeteknek az ingatlanok és a közterületek tisztántartásával és a
köáisztasággal összefiiggő tevékenységére, a hulladék elszállítására és ártalommentes elhelyezésére, és a
hulladékok elkülönített gydjtésére terjed ki.
(2) A rendelet hatálya nem terjed ki a folyékony hulladékra, a veszélyes hulladéka és a velük összefiiggő
tevékenységre.

3.§

A rendelet batálya alá tartoző közszolgáltatás tartalma: a települési hulladék gyűjtése, elszállítása, tárolása,
kezelése, rártalmatlanítása, a hulladékgazdálkodási létesítmények fenntartása és üzemeltetése.

4.§

A hulladékgazdálkodási közszolgáltató Lenryel Község Önkormányzata Képviselő-testiiletével (a
továbbiakban: Képviselő-testiilet) kötött közszol gáItaási szerződés alapján a BO|IYCOM Közüzemi
Nonprofit Kft. (7l50 Bonyhád, Mikes tér 3., a továbbiakban: közszolgáltató).

5.§

E rendelet értelmezése során a hulladékől szőló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 2.§ (1)
bekezdésének fogalom-meghatározásait kell alkalmazni.

II. FEJEZET

A kőztisztaság fenntartása

A közterületek tisztán tartása
6.§

A közterület szeílezett, rendszeres tisztántartáSáról, hó- és síkosság-mentesítéséről és az ol1 keletkezett
települési szilárd hulladék gyűjtésével és ártalmatlaníásával összefiiggő tevékenység ellátásáról a 7.§ (1)-(2)
bekezdésében és a 8.§ (1) bekezdésében meghatározott kivételekkel az önkormányza| gondoskodik, melynek
keretében elvégzi

a) a közutak, köáerek burkolatának tisztántartásátt, az oít keletkezett hulladék összegyűjtését és
e|sállitását,

b) az utcai hulladékgyűjtő tartályok rendszeres kiürítését és tisztántariását,



a csapadékvíz-elvezető és szikkasáó árkok karbantartását,
az önkormányzat tulajdonában lévő belterületi utakon és közterületeken a hóeltakaritást és a

\

\
síkosság-

m€ntesítést,
a zöldterületek, parkok gondozását, közterületen Iévő íák gallyazását, szükség szerinti csonkítását,

az elhullott állatok közterületről történő eltávolítását, kóbor macskák és ebek befogását.

7.§

(1) Az ingatlanhasználó köteles gondoskodni:

ü ; ingatlan előtti járdának, a járda melletti zöldsáv úttestig terjedő teljes területének, kiépített járda' 
hiányaban az ingátlan hatérátől a köát gépjármű közlekedésre szolgáló részéig terjedő területnek a

c)
d)

e)

0

gondozásáról, tisá ántartásétrőI,szemét- és gyommentesítéséről,

b) az ingatlan határa és a közút gépjármű közlekedésre szolgáló teriilete
ároknak és azok műtargyainak tisztántartásáról, gyommentesítéséről,

lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról,
c) az ingatlanról a játrdára és az úttest ftilé nyuló ágak és bokok megfelelő,

gépjármű közlekedést biztosító nyeséséről.

között elhelyezkedő nyílt
a csapadékvíz za.vaíta|an

a biztonságos ryalogos és

(2) A közteriiletek szennyeződésének megelőzése érdekében a gazdálkodó szervezetek, intézmények,

szolgáltató-és kereskedelmi erységek, vállalkozók telephelyeinek bejáratai mellett az ingatlanhasználók

kötelesek kézi hulladékgyűjtőt elhelyezni, és azoknak az ürítéséről naponta gondoskodni.
(3) Az ingatlanhasználó az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségének teljesítése során ryomirtó
vegyszert vagy ilyen vegyszerrel azonos hatású kemikáliát nem alkalmazhat.

(4) Az ingatlanha szná|ő az (1)-(2) bekezdésben meghatározott kötelezettségének teljesítése során

osszegyűjiott települési szilárd hulladékot köteles gyűjtőedénybe vagy gyűjtőeszközbe elhelyezri és

elszállításaról gondoskodni.

8.§

(1) Az ingatlanhasználó köteles a 7.§ (1) bekezdés a)-b) pontjaiban meghatározott terület hÓ- és síkosság-

mintesítéúről gondoskodni. Ennek során az ónos esőtől, jégtől vagy a hótól síkossá vált teíiiletet a jég, hó

feltörésóvel és eltávolításával vagy kömyezetkímélő szóróanyag kiszórásával folyamatosan síkosság-mentessé

kell tennie.
(2) A hoeltakafíüíst úry kell végemi, hory a folyamatos gépjármű- és ryalogosforgalom részere megfelelő hely álljon

rendelkezesre.
(3) Az ingatlanhaszráló a jáídárói eltakadtott havat a jrárda vary aZ úttest szelén, valamint a vízplvezáő árkokban

köteles össze5ójteni.
(4) Hórakáit ilhelyemi közterületen csak úry szabad, hogy a közlekedést ne akadályozza, vagy

veszélyeztesse, útburkolati jeleket ne takarjon el és a növényzetet, ne károsítsa.

(5) Hóraldst buszrrregállóbaq kapu- és kocsibejáóban, ryalogátkelőhelyen, az Úttesten a forgalmat akadályoző

módon, va]amint útkereszteódésberr elhelyemi tilos.

9.§

A polgármester hatósági eljárásban köteleáeti az ingat|anhasználót jelen rendelet 7. § (1) bekezdés a)-b)

pontjúan meghatározótt köáerület rész íisztáníartásáía, és a teljesítés elmaradása esetén a kötelezettek

Loltiége.e elrendelheti az általuk gondozatlanul haryott köáerületi rész megisáítását, gyommentesítését.

10.§

(l) Köáerületen építési, bontási, tatarozási munkákat, minden közműépítéssel kapcsolatos burkolat- vagy

ÜÍajbontasi munkái, a közművekben keletkezett hiba elhárítását úry kell végezni, a kitermelt anyagot, illetve

ásoit íiildet úgy kell tarolni, hory a kömyezetet ne károsítsa és a vízelvezetés biztosítva leryen.

(2) AmennyiÜán az (l) bekezdésben meghatározott munkálatok végzése során elkerülhetetlen építési törmelék

is-egyeb huttaaet keletkezése, úgy a munka befejezése uán az épitést, hibaelharítást végzőknek gondoskodni

kell a terület törmeléktől és egyéb hulladéktól való megtisáíásáról.
(3) Közterületen építőanyagót, építési törmeléket vagy egyéb anyagot, 3 napot meghaladóan tárolni a

iólgármest"r enged3lyevel lehet. A tárolást követően a közterül€tet Lz eredeti állapotába helyre kell állítani.



(4) A meglévő közművekre történő új rákötéS esetén szilárd burkolatu út és járda bontása kizárólag előzetes
engedély alapján végezhető. A munkálatokkal érintett közterület eredeti állapotának helyreállíLísát a közút
kezelőjével eg/eztetetl műszaki tartalommal, a közútkezelő hozzájárulásában meghatározottak szeriní az
köteles elvégeaetni, akinek az érdekkörében a rákötés történt.
(5) Engedély nélküli, vagy engedélytól eltérő burkolat bontás esetén a közút kezelője jelen rendeletnek
megfelelő helyT eállíásra kötelezheti azt a szeméIyt, aki a burkolatbontást végezte, illetve akinek érdekkörében
a rákötés tötént. A kötelezettség nem teljesítése esetén a helyreállírási munkák elvégzését a kötelezettek
költségére elrendelheti.
(6) Minden köáerület hasznáIata után a használó köteles saját költségére annak eredeti állapotba történő
helyreállítását elvégemi.
(7) Mindennemű anyag szállításánál ügyelni kell ana, hogy a kömyezet ne szennyezódjék. Amennyiben a
szál|itmány fel- vagy lerakásánál, vary szállítás közben a környezet szennyeződik, a szállítő a hulladék
eltakarításáról, valamint az eredeti kömyez€ti állapot helyreállításáról köteles gondoskodni.
(8) A köáerületre töíénő srárfelhordás eltakarításáról a gépjármű vezetője köteles gondoskodni.

11.§

(1) Közterúleten hirdetménl elhelyezni csak az e célra rendszeresített hirdetőtáblán szabad. Az aktualitását
veszített hirdetések eltávolításáról annak kihelyezője köteles gondoskodni.
(2) Nem szabad

a) az úttestet, jrárdát, egyéb közterületet, a köáerület felszerelési és berendezési tárgyait szennyvízzel,
vizelettel, emberi és állati iirülékkel vagy egyéb módon beszennyemi, megrongálni,

b) a köáerületen, zöldterület€n lévő növényeket megrongálni, csonkítani, leszakítani,
c) közterületen szennyeződést okozó tárgyakat, gépjárműveket letisztítani, mosni, vegyszeres anyaggal

kezelni,
d) a kihelyezett gyűjtőedényekből a hulladékot kiszómi, átválogatni,
e) köáerületen állatot legeltetni.

Az egyes, nem közterületnek minősülő ingatlanok tisztántartása

12.§

(1) Az egyes nem köderulehek minősülő ingatlanok tisáántartásáról, gyommentesítéséről, rovar- és
rágcsálómentesítéséről az ingatlanhasmáló köteles gondoskodni.
(2) Az ingatlanhasználő az áItala hasznáIt ingatlanon köteles olyan rendet tartani, amely gátolja a rovarok és
rágcsálók elszaporodását, és amely a szomszédos ingatlannal rendelkezni jogosultakat az ingat|an
rendeltetésszerű használatában nem gátolja.
(3) Hááartási és egyéb hulladékot közterületen és magántulajdonú ingatlanon égetni - a kukoricaszár
kivételével - nem szabad.

III. FEJEZET

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás

A közszolgáltatás ellátásának rendje és módja, a közszolgáltató és az ingatlanhasználó ezze| összeíiiggő
jogai és kötelességei

13.§

(1) A hulladéks zállítási közszolgáltatás igénybevétele heti egy alkalommal, a közszolgáltató által
meghatározott napon kötelező.
(2) A közszolgáltatást igénybevevők számára a szabványos gyűjtőedények vagy a közszolgáltató egyedi
jelzésével ellátott műanyag zsák használata kötelező.
(3) A közszolgáltatás keretében a magánszemély igénybevevő részére - választása szerint - az alábbi
szabványos űrtartalmú gyűjtőedények használhatóak:

a) 80-90 literes edényből,



b) 110-120 literes edényből,
c) 240 literes edényból.

(4) A közszolgáltatás keretéb€n közületek részére - választása szerint - az alábbi szabványos űrtartalmú
gyűjtőedények használhatóak:

a) 110-120 literes edényből,
b) 240 literes edényből,

(5) Azon ingatlanokon, amelyeket a közszolgáltató hulladékgájtő járműve megközelíteni nem tud, a
közszolgáltató egyedi jelzésével ellátott műanyag zsák hasznáIata kötelező.

14.§

(1) A települési hulladék a gyűjtőedényben, tömörítés nélkül úgy helyezhető el, hogy annak fedele zárható
legyen, valamint az a hulladékszállítás során a közszolgálíatő alkalmazottainak egészségét, testi épségét ne
veszélyeztesse, a gépi ürítést ne akadályozza, az ürítő berendezést ne károsítsa,
(2) A g^íjtőedény mellé csak a közszolgáltatótól vásárott, eryedi jelzéssel ellátott zsákban lehet települési
hulladékot kitenni.
(3) Az ingatlanhasználő a gyűjtőedén}t az ingatlanon köteles elhelyezni úgy, hogy ahhoz illetéktelen
személyek é^s állatok ne férjenek hozzá. A gyűjtőedény a szállítást megelőző nap 1800 órától, a szállítás napján
legkésóbb 6"" óráig helyezendó ki. A zsák csak megfelelően bekötve helyezhető ki a köáerül€tre.
(4) A gyűjtőedénybe tilos mérgező, veszélyes, robbanó vagy olyan hulladékot rakni, amely a kiürítéssel
foglalkozó dolgozók egészségét, testi épségét vagy életét veszé|yeztet|, vagy begyűjtése során a gépkocsi
műszaki berendezésében rongálódást idézhet elő, ártalmatlanítása során veszélyeáeti a környezetel, vagy az
ártalmatlanító telep dolgozóit, műszaki berendezéseit.
(5) Ha a gnijtőedény olyan nedves hulladékot tartalmaz, amely az edényben összetömörödött, vagy befagyott,
vagy a benne lévő hulladékot úry összepréselték, hogy az elhelyezett hulladék összsúlya meghaladja a
terhelhetőségét és emiatt a gójtőedényt az előírt módon kiüríteni nem lehet, az ingatlanhasználó köteles a
visszamaradt hulladékot, illetve a ki nem üríthető gyűjtőedényt szabályszerűen kiüríteni, használhatóvá tenni.
(6) A gyűjtőedénl szükség szerint, de legalább évente két alkalommal ki kell tisaítani és fertőtleníteni. A
gyűjtóedény folyamatos tisztántartása az ingatlanhasználó feladata.
(7) A gójtőedényen fel kell tüntetni az igénybe vett gyűjtőedény űrméretét. A hasmáló feltíintetési
kötelezettségének a közszolgáltató által biztosított azonosító (matrica) tarolóra történő felragasztásával tesz
eleget.
(8) A gyűjtőedénY a hultadékg;ójtő gépjrárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen, az ingatlan
bejárata előtti járdán vagy a kapu közelében elhelyemi. A kihelyezett gl.rijtőedény nem akadályozhatja a
jármű és gyalogos forgalmat, és elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének
előidézésével.
(9) A gyujtőedény kömyékét, megközelílési útvonalát Lírgyak elhelyezésével vagy parkoló gépjárművel oly
módon elzámi nem szabad, amely a gyűjtőedénynek a gyakorlatban kialakult módon történő iirítését
akadályozza.

15.§

(1) Az ingatlanhasználó köteles a Ht és e rendelet előírásait betartva igénybe venni a közszolgáltatást, a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos előírásokat betartani és a közszolgáltatási díjat
megfizetni.
(2) Az ingatlanhasmáló köteles a nyilvántartott adataiban bekövetkező változásokat a közszolgáltatónak 15
napon belül bejelenteni.

1ó.§

(1) Szüneteltethető a közszolgáltatási szerződés azon ingatlanok esetében, amelyekben legalább hatvan naptári
nap időtartamban senki sem tartózkodik (üresen álló ingatlan) és emiatt az ingatlanon hulladék sem
keletkezik.
(2) A szüneteltetésre vonatkoá igényt az ingatlanhasználó írasban köteles bejelenteni a közszolgáltatónak a
szüneteltetés kívánt kezdő időpontja előtt legalább 8 nappal.
(3) A köxmlgáltatísi szerződés szüneteltetésének legrövidebb időtartama 60 nap, leghosszabb időtartama ery év. A
sztineteltetés csak a kérelem benyujüásít követő hónap első napjával kezdódhet és csak teljes hónapra vonatkoáat.



V (4) ArróI. hory az ingatlan üresen áll, a települési önkormány7^tjegzbjehaíősági bimnyítvánl állít ki.
l

l7.§

(1) A közszolgáttató köteles hetente €gy alkalommal, az általa előre meghatározott időpontban a keletkezett
hulladékot összegyűjteni és elszállítani.
(2) A közszolgáltató az esetlegesen elmaradt gyűjrésr 24 órán belül vagy az akadáIy elhárulását követően
haladéktalanul köteles elvégezni. A 24 őrát meghaladó ürítés esetén a közszolgálíatő köteles legalább ery
nappal előbb a helyben szokásos módon értesíteni az érintetteket a gyűjtés tényleges időpontjáról.
(3) A közszolgáltató köteles a gyűjtóedények kiürítését kíméletesen, az elvárhatő gondossággal és úgy
végezni, hogy a hulladék se a szállító járműbe történő ürítéskor, se a szállítás folyamán ne szóródhasson
szét, ne porozhasson és kömyezetszennyezést ne idézzen eIő.
(4) Amennyiben a gyűjtőedény meghibásodása bizonyítottan a gondatlan ürítés során történt, javiüísának,
kicserélésének költségei a közszolgáltatót terhelik. A közszolgáltatónak a javítás ídőtartamára helyettesítő
gyűjtőedényt kell binosítania.

18.§

(l) A közszolgáltató jogosult m€gtagadni a hulladék elszállítását, ha
a) az ingatlantulajdonos kérelmére a közszolgáltatási szerződés szünetel,
b) nem a közszolgáltatási szerződésben meghatározott űrtartalmú gyűjtőedén}t, illetve nem a

közszolgáltatótól vásarolt zsrákot helyeztek ki,
c) a közszolgáltató alkalmazottai megállapítják, hogy a hulladék nem a közszolgáltató szállítőes7közéhez

rendszeresített tárolóedényben vagy más gyűjtőeszközben került kihelyezésre, Vagy a kihelyezett
tárolóedény a közszolgáltató által alkalmazott gépi ürítési módszerrel - az ingatlanhasználőnak
felróható okból - nem üríthető,

d) a közszolgáltató alkalmazottai megállapítják, hogy a árolóedényben a 14.§ (4) bekezdésében
megjelölt anyagot, árgyat helyeáek el,

e) a gyűjtőedény túltöltött.
(2) A gujtőedény kiürítésének megtagadásáról a közszolgáltató az ok feltüntetésével a kiürítés
megtagadásának alkalmával, írásos formában, beazonosítható és visszaellenőrizhető módon értesíti az ingatlan
tulajdonost.

19.§

(1) A közszolgáltató évi egy alkalommal lomhulladék, továbbá a naponta szokásosan keletkező háztartási
hulladék mennyiségét meghaladó falomb és kerti hulladók szervezett gyűjtéséről, elszállításáról és
ártalmatlanításáról a közszolgáltató évente legalább két alkalommal köteles térítésmentesen gondoskodni. A
lomtalanítási és a zöldhulladék gyújtési napokat a helyben szokásos módon közzé kell tenni.
(2) Az az ingatlanhasználó, aki hulladékszállítási közszolgáltatási szerződéssel rendelkezik és díjfizetési

kötelezettségének eleget tesz, ingyenesen veheti igénybe a közszolgáltató által fenntarlott hulladékudvar
szolgáltatásait.
(4) A településen két helyen elhelyezett, a papír, üveg és műanyag hulladék elkülönített gyűjtésére szolgáló
hulladékgyűjtő szigeteken bárki térítésmentesen helyezhet el hulladékot, m€lyet a közszolgáltató havi egy
alkalommal ürít.

20.§

Mivel a településen nincsenek üdülőingatlanok, így a Képviselő-testíilet aZ üdülőingatlanoka vonatkozó
sajátos szabályokat nem állapít meg.

A közszolgáltatási szerződés

21.§

(l) Az Önkorm ányzaí és a Közszolgáltató a települési szilárd hulladék gyűjtésével, szállíásával,
ártalmatlanításával kapcsolatos tevékenység el|áásáről részletes közszolgáltatási szerződésben állapodnak
meg. A közszol gá|taíási szenődésnek legalább a Ht. 34.§ (5) bekezdésében meghatározottakat kell
tart^lmlznia.



(2) A közszolgáltatást igénybe vevő ingatlantulajdonos és a Közszolgáltató között szerződéses jogviszony jön
létre a közszolgáltatás megrendelésével.

A közszolgáltatás díja

22.§

(l) Az ingatlantulajdonosok a közszolgáltaüísért díjat kötelesek fizetni.
(2) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az a köte\ezeíl, aki a települési hulladékkal
kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a közszolgá|tatő számára a közszolgáltaást felajánlja,
illetve a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre ál|ását ígazolja.
(3) Amennyiben az ingatlantulajdonos nem köt írásbeli közszolgáltatási szerződést és az általa hasmáIt
tránolóedény naryságáról sem tesz a közszolgáltatónak bejelentést, a közszolgáltatási díj megállapíüísánál a
közszolgáltató mindaddig jogosult ingatlanonként 1db 1l0/l20 literes tárolóedény heti egyszeri ürítési
gyakoriságát vélelmezni, míg az ingatlantulajdonos írásban a közszolgáltatási szerződést meg nem köti.

Adatkezelésre vonatkozó szabályok

23.§

(1) A közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételére köteles ingatlanhasmálók
természetes személyazonosító adatait és lakcímét tartja nyilván és kezeli.
(2) Az adatkeze|és célja a közszolgáltatással összefiiggően az íngatlanhasználó személyének megállapítása, a
közszolgáltaási díj beszedéséhez szükséges adatbázis létrehozása és működtetése.
(3) A közszolgáltató a közszolgáltatási szerződéshez szükséges személyes adatokat elsődlegesen az
ingatlanhasználó adatszolgáltatása alapján ismeri meg. A személyes adatok kezelése során a közszolgáltató az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szőIó 20lI. évi CX . törvény
rendelkezéseinek megfelelően köteles eljámi.
(4) A közszolgáltató m€gteremti és fenntartja az adatkezelés személyi és tárgyi feltétel€it, gondoskodik az
adatok biztonságáről, meghatfuozza azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi
szabályok érvényre juttatásá'hoz szükségesek.
(5) A közszolgáltató az ingatlanhasmálő adaíaií a közszolgáltaási szerződéses jogviszony létrejöttétől annak
megszűnéséig, illetve az abból származő tartozás fennállásáig tarthatja nyilván és kezelheti. A szerződéses
jogviszony megszűnését, a követelés behajtását, illetve a végrehajüís elévülését követő 5 napon belül az
adatokat a közszolgáltató köteles megsemmisíteni.

Iv. FEJEZf,T

záró rendelkezések

24.§

(1) E rendelet 2015. február 1. napján lép hatályba.
(2) Hatá|yba lépésével egyidejúleg haÁlyáí veszíi a helyi kömyezet védelméről, a köxerületek és

ingatlanok rendjéről, a település tisáaságráról szóló 8/2000. (VI.27.) rendelet, és a 14/2007. (XII. 20.), a
Zlz\l| (I.15.), és a 7l20ll, (XII. 20.) módosítQ
(3) A rendelet kihirdetéséról az S i§határozottak szeíint a Teveli Közös Önkormányzati
Hivatal Lengyeli Irodáj ának ]történő kifi,iggesztése űíján az aljegyző gondoskodik

,/t", x:!,",}-a'LőrinózÁn"írea \
poIgármester

kihirdetési záradék:

|j tüu.í-ur=-
szomolai csilla \

$M**j.,M}É*:"'.--*
aljegyző

Jelen rendelet kihirdetésre került 2015. január

aljegyző


