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Lakitelek Önkormányzat Képviselı-testületének 
11/2012.(III. 02.)   számú rendelete  
a települési szilárd hulladék kezelésére irányuló kötelezı közszolgáltatás szabályairól  

Lakitelek Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló többszörösen módosított 1990. évi LXV. 
Tv. 16.§. (1) bekezdésében, és a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a 
továbbiakban: hulladékgazdálkodási törvény) 23. §-ban foglalt felhatalmazás alapján, figyelemmel a 
települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 
64/2008. (III. 28.) Kormány rendelet és a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos 
közegészségügyi követelményekrıl szóló 16/2002. (IV. 10.) EüM. rendelet szabályaira, a 
településtisztasági feladatok hatékony ellátása, valamint az egészséges lakókörnyezet kialakítása, 
fenntarthatósága érdekében, figyelemmel a helyi körülményekbıl adódó sajátos feladatokra az alábbi 
rendeletet alkotja:  

I. fejezet 
  

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK  
  

1. §.  
  
(1) A rendelet területi hatálya Lakitelek Nagyközség közigazgatási területére terjed ki.  
(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed Lakitelek közigazgatási területén lévı ingatlanok 
tulajdonosaira, birtokosaira vagy használóira (a továbbiakban: ingatlantulajdonosokra), gazdálkodó 
szervezetekre.  
(3) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed a települési szilárd hulladék összegyőjtésére, elszállítására és 
ártalommentes elhelyezésére (a továbbiakban: hulladékkezelés) irányuló közszolgáltatás kötelezı 
igénybevételére és az esetenkénti lomtalanítási akciókkal összefüggı feladatok ellátására.  
  

Értelmezı rendelkezések  
  

2. §  
  

a.) települési hulladék: a háztartásokból származó szilárd vagy folyékony hulladék, illetıleg a 
háztartási hulladékhoz hasonló jellegő és összetételő, azzal együtt kezelhetı más hulladék; 
b.) települési szilárd hulladék:  
ba) háztartási 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,  

bb) közterületi hulladék: közforgalmú és zöldterületen keletkezı,  
bc) háztartási hulladékhoz hasonló jellegő és összetételő hulladék: gazdasági vállalkozásoknál 

keletkezı külön jogszabályban meghatározott - veszélyesnek nem minısülı szilárd hulladék. 
c .) nagydarabos hulladék: a településen a háztartásokból a közszolgáltatás keretébe nem tartozó, 
nem rendszeresen begyőjtött, a közszolgáltatás keretében rendszeresített győjtıedényzet méreteit 
meghaladó hulladék;  
d.) kezelés: a hulladék veszélyeztetı hatásainak csökkentésére, a környezetszennyezés 
megelızésére és kizárására, a termelésbe vagy a fogyasztásba történı visszavezetésére irányuló 
tevékenység, valamint a kezelést megvalósító eljárás alkalmazása, beleértve a kezelılétesítmények 
utógondozását is;  
e.) győjtés: a hulladék rendezett összeszedése, válogatása a további kezelésre történı elszállítás 
érdekében;  
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f.) begyőjtés: a hulladéknak a hulladék birtokosaitól történı átvétele a hulladék birtokosa vagy a 
begyőjtı telephelyén, továbbá a begyőjtıhelyen (győjtıpontokon, hulladékgyőjtı udvaron, tároló-, 
kezelıtelepen) és a további kezelés érdekében történı összegyőjtés, válogatás a begyőjtı 
telephelyén;  
g.) szállítás: a hulladék telephelyen kívüli mozgatása, beleértve a szállítmányozást és a fuvarozást is  
h.) belterületi ingatlan: a Lakitelek-Kecskemét vasútvonaltól északra esı belterületi lakóingatlanok; 
i.) üdülıingatlan: a Lakitelek-Kecskemét vasútvonaltól délre esı belterületi üdülıingatlanok, melyben 
az ott tartózkodó személy állandó, bejelentett lakosként vagy idılegesen, üdülı személyként 
tartózkodik; 
j.) külterületi ingatlan: Lakitelek közigazgatási területén belül épült valamennyi lakóingatlan, mely nem 
sorolható a belterületi ingatlanok valamint az üdülıingatlanok körébe; 
k.) ingatlantulajdonos: a belterületi, külterületi valamint az üdülıingatlanok tulajdonosai; 
l.) közterület: az ingatlan-nyilvántartásban közterületként nyilvántartott belterületi földrészlet (közút, 
járda, tér, közpark), továbbá az építmények közhasználatra átadott része (épületárkád alatti járda, 
alul- és felüljáró); 
m.) egyedülálló személy: az a természetes személy, aki nyilatkozata szerint a hulladékszállításba 
bevont ingatlanban egyedül él és ugyanezen ingatlanban rajta kívül más személy bejelentett 
lakcímmel, tartózkodási hellyel nem rendelkezik vagy két tanúval igazolja, hogy a háztartásában 
egyedül él; 
n.) gazdálkodó szervezet: állami vállalat, egyéb állami gazdálkodó szerv, a szövetkezet, a gazdasági 
társaság, az egyesülés, a közhasznú társaság, az egyes jogi személyek vállalata, a leányvállalat, a 
vízgazdálkodási társulat, az erdıbirtokossági társulat, a végrehajtói iroda, továbbá az egyéni 
vállalkozó;  
o.) tartósan nem használt belterületi ingatlan: az a hulladékszállításba bevont belterületi ingatlan (nem 
beleértve az üdülıterületi ingatlant), amelynek tulajdonosa arról nyilatkozik, hogy az ingatlant legalább 
egy hónap idıtartamig nem használja; 
p.) használati szezon: Az üdülıingatlanok tekintetében az április 1. napjától szeptember 30. napjáig 
terjedı idıszak; 
q.) győjtıedény: fedeles hulladékgyőjtı (szemeteskuka) valamint a rendszeresített közszolgáltató 
emblémájával, cégjelzéssel ellátott mőanyag zsák. 
 

II. fejezet 
  

A HULLADÉKKEZELÉSRE IRÁNYULÓ KÖTELEZİ KÖZSZOLGÁLTATÁS SZABÁLYAI  
  

3. §.  
  
(1) Lakitelek Nagyközség Önkormányzata a településen a hulladékkezelést helyi közszolgáltatás útján 
biztosítja.  
(2) A helyi közszolgáltatásba kötelezıen bevont területek ingatlantulajdonosa köteles a helyi 
közszolgáltatást igénybe venni, ha jogszabály eltérıen nem rendelkezik.  
(3)

 

Az ingatlantulajdonosnak a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési 
közszolgáltatás igénybevételéért hulladékkezelési közszolgáltatási díjat kell fizetnie, amelynek 
egységnyi díját jelen rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.  
(4) A hulladékkezelési közszolgáltatási díjat az ingatlantulajdonos minimálisan 110 literes győjtıedény 
után köteles megfizetni.  
(5) A belterületi valamint külterületi ingatlanokban, és az üdülıingatlanok esetében azokban, ahol az 
ingatlan tulajdonosa állandó lakosként van nyilvántartva, az egyedül élı személyek kérelmükre 80 liter 
hulladékmennyiség után kötelesek hulladékkezelési közszolgáltatási díjat fizetni.  
(6) Lakitelek Önkormányzata az (1) bekezdés szerinti közszolgáltatás teljes körő biztosítása 
érdekében szerzıdést kötött a Laki-Gazda Kft-vel. A szerzıdés értelmében Lakitelek Önkormányzata 
a települési szilárd hulladék elszállításával, begyőjtésével, összegyőjtésével és ártalommentes 
elhelyezésével a Laki-Gazda Kft-t (továbbiakban: Közszolgáltató) bízza meg, amely közszolgáltató a 
települési szilárd hulladékot a Kecskeméti Regionális Hulladéklerakóba szállítja be. 
(7) A közszolgáltató minden évben május 1. és október 31. között házhoz menı lomtalanítást végez, 
az Önkormányzattal való egyeztetés alapján, az e rendeletben foglalt szabályok figyelembe vételével. 
A lomtalanításra a fenti idıszakon belül, az ingatlan tulajdonos által a közszolgáltatónál 
kezdeményezett idıpontban, a kommunális hulladék elszállításával egy idıben, ingatlanonként évi 
egy alkalommal külön díj megfizetése nélkül kerül sor.  
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(8)
 

A lomtalanítási akcióról Lakitelek Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatala 
(továbbiakban: Hivatal) a helyben szokásos hirdetményi úton, továbbá a helyi sajtó segítségével 
tájékoztatja az ingatlantulajdonosokat.  
  

A közszolgáltató jogai és kötelezettségei  
  

4. §.  
  
(1) A közszolgáltató köteles ezen önkormányzati rendelet keretein belül a hulladékkezelési 
közszolgáltatást teljes körően ellátni.  
(2) A közszolgáltató köteles a szállítóeszközéhez rendszeresített győjtıedényben elhelyezett, e 
rendelet szerinti módon és győjtési napokon átadott települési szilárd hulladékot átvenni és a 
vonatkozó jogszabályi elıírások szerint elszállítani.  
(3) A győjtıedényben összegyőjtött háztartási hulladékot a szolgáltató köteles elszállítani: 
 a) belterületen: hetenként egy alkalommal, csütörtöki és pénteki napokon,   
 b) üdülıterületen: hetenként egy alkalommal, hétfıi napon, 
 c) külterületen: hetenként egy alkalommal, pénteki napon.  
(4) Ha a hulladék begyőjtésére elıre nem látható rendkívüli ok miatt, az arra e rendelet szerint kijelölt 
napon nem kerülhet sor, a közszolgáltató köteles legkésıbb az elmaradt begyőjtés napjától számított 
24 órán belül pótbegyőjtésrıl gondoskodni, amelynek idıpontjáról az ingatlantulajdonosokat és az 
önkormányzatot megfelelı módon értesíteni köteles.   
(5) A közszolgáltató megtagadhatja a hulladék átvételét, illetve begyőjtését és elszállítását, ha   
a) az ingatlantulajdonos nem a rendszeresített győjtıedényt használja,  
b) a fedeles hulladékgyőjtı mőszaki állapota nem kielégítı,  
c) a győjtıedény nem települési szilárd hulladékot tartalmaz.  
(6) A begyőjtés, szállítás során a közterületen okozott szennyezés esetén a közszolgáltató köteles a 
szennyezett területet megtisztítani és fertıtleníteni.  
(7) A lomtalanítás során a közszolgáltató köteles a települési szilárd hulladékot és nagydarabos 
hulladékot elszállítani akkor is, ha az nem győjtıedényben került elhelyezésre.  
  

5. §.
 
 

  
A közszolgáltató jogosult a közszolgáltatással összefüggı személyes adatok (közszolgáltatást 
igénybe vevı neve, lakcíme, születési helye és ideje, anyja neve) kezelésére. A személyes adatok 
kezelésére csak a közszolgáltatással összefüggésben kerülhet sor. A közszolgáltató a közszolgáltatás 
körében tudomására jutott, illetve általa kezelt személyes adatokat csak a közszolgáltatás 
igénybevevıjének hozzájárulásával adhatja át harmadik személy részére.  
  

Az ingatlantulajdonosok jogai és kötelezettségei  
  

6. §. 
  
(1) Az ingatlan tulajdonosa a települési szilárd hulladékot köteles a rovarok, rágcsálók 
elszaporodásának megakadályozására alkalmas módon, a közszolgáltató szállítóeszközéhez 
rendszeresített, a keletkezı szemét mennyiségéhez és a szállítás rendszerességéhez igazodó számú 
győjtıedényben győjteni, a környezet szennyezését vagy veszélyeztetését kizáró módon, és azt az e 
rendeletben meghatározott ürítési napokon átadni a közszolgáltatónak.  
(2) A közszolgáltatónak való átadás a győjtıedénynek az ingatlan elıtti közterületre való 
kihelyezésével történik. A fedeles hulladékgyőjtıt az ingatlantulajdonos az ürítést követıen 
haladéktalanul köteles a közterületrıl eltávolítani.   
(3) A nagydarabos hulladékot a közterületre kirakni csak a külön meghatározott lomtalanítási akciók 
során és csak az e célra külön kijelölt helyre lehet.  
(4) A győjtıedényt az ingatlanon belül zárható helyiségben vagy zárható tárolóban úgy kell elhelyezni, 
hogy ahhoz illetéktelen személyek és állatok ne férjenek hozzá.  
(5) A győjtıedénybe folyadékot, maró, tőz- és robbanásveszélyes anyagot, illetve veszélyes 
hulladéknak minısülı anyagot önteni és győjteni tilos!  
(6) A hulladékgyőjtés során történı szennyezés esetén az ingatlan tulajdonosa köteles a szennyezett 
területet megtisztítani és fertıtleníteni.  
(7) A győjtıedény rendszeres tisztítása és fertıtlenítése az ingatlantulajdonos feladata.  
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(8) Az ingatlanon keletkezı olyan hulladékot amely nem tekinthetı települési hulladéknak, valamint az 
ingatlanon összegyőjtött havat, jeget, építési törmeléket stb. az ingatlantulajdonos saját költségén 
köteles elszállíttatni, vagy elszállítani.  
(9) Az ingatlantulajdonos e rendelet szerinti kötelezettségei és jogosultságai az ingatlan használatba-
vételétıl kezdıdıen állnak fenn, melyek tényérıl Lakitelek Önkormányzatának Jegyzıje a 
használatbavételi engedélyrıl való tudomást szerzést követıen haladéktalanul tájékoztatást nyújt.  
  

Helyi közszolgáltatás kötelezı igénybevételének szüneteltetése  
  

7. §. 
 

(1) A tartósan nem használt belterületi és külterületi ingatlanokon valamint az üdülıingatlanok 
esetében azoknál, ahol az ingatlan tulajdonosa állandó lakosként van nyilvántartva, szüneteltethetı a 
helyi közszolgáltatás kötelezı igénybevétele.  
(2) A közszolgáltatás igénybevételének szüneteltetésére vonatkozó kérelmét a tulajdonos a 
szüneteltetés kívánt kezdı idıpontja elıtt, azt legalább 30 nappal megelızıen írásban köteles 
bejelenteni a Polgármesteri Hivatalnak.  
(3) Ha a szüneteltetés (1) bekezdés szerinti feltételeiben változás következik be, a tulajdonos a 
szolgáltatónak haladéktalanul köteles azt bejelenteni.   
(4) A tulajdonosnak nem kell közszolgáltatási díjat fizetni azokra a hónapokra, amelyekre a  
közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettsége szünetel. 
  
 

Gazdálkodó szervezetekre vonatkozó eltérı rendelkezések  
  

8. §  
  
(1) Gazdálkodó szervezet akkor köteles a közszolgáltatás e rendelet szerinti igénybevételére, ha a 
gazdasági tevékenységével összefüggésben keletkezett települési hulladékának kezelésérıl a 
hulladékgazdálkodási törvény 13. §-ban foglaltaknak megfelelıen nem gondoskodik vagy a 
közszolgáltatás keretében nyújtott települési hulladékkezelés – a felügyelıség által igazoltan – 
környezeti szempontból a 13. §-ban meghatározottaknál lényegesen kedvezıbb megoldással történik.   
(2) A gazdálkodó szervezetekre e rendelet 6. §-ban foglalt kötelezettségek alkalmazandók azzal, hogy 
a közszolgáltatás igénybevételének gyakoriságára és idıpontjára a gazdálkodó szervezet és a 
közszolgáltató között létrejövı, e rendelet szabályaira tekintettel megkötött szerzıdés rendelkezései 
az irányadóak.  

9. §. 
  

(1) A gazdálkodó szervezet az e rendelet szerinti közszolgáltatás igénybevételéért díjat köteles fizetni. 
A közszolgáltatás alapjául szolgáló egységnyi díjtételeket a rendelet melléklete tartalmazza.  
(2) A fizetendı közszolgáltatási díj a különbözı, de minimálisan 110 literes győjtıedényre 
megállapított egységnyi díjtétel és a begyőjtések gyakoriságának a szorzata.  
(3) A hulladékszállítási díj megfizetése a közszolgáltató felé számlakibocsátás ellenében, közvetlenül 
történik. A közszolgáltató a díjfizetés rendjére vonatkozóan megállapodhat idıszakonként utólag 
történı fizetésben is, de a fizetési kötelezettség legfeljebb 3 hónap idıtartamra terjedhet ki.   
  

Az üdülıingatlanokra és a külterületi ingatlanokra vonatkozó speciális szabályok
 
 

  
10. §.  

  
(1) Az üdülıingatlanokon és a külterületi ingatlanokon a közszolgáltatás a rendszeresített 
közszolgáltató emblémájával, cégjelzéssel ellátott, mőanyag zsák biztosításával történik. 
(2) Az üdülıterületi ingatlanok esetében a közszolgáltató ingyenesen - általa meghatározott 
részletekben és helyen - rendelkezésre bocsát az ingatlanban állandó lakosként nyilvántartott 
magánszemély részére, ingatlanonként évi 52 db, 110 literes zsákot, a nem állandó lakosként 
nyilvántartott, üdülı magánszemélyek részére, ingatlanonként évi 26 db, 110 literes zsákot. 
A külterületi ingatlanok esetében ingatlanonként évi 52 db, 110 literes zsák kerül átadásra. 
(3) Az üdülıingatlan tulajdonosa vasárnap 16,00 órától hétfı 06,00 óráig helyezheti ki a közterületre a 
zsákot. 
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(4) A közszolgáltatási szerzıdés létrejöttének módjára, a közszolgáltatás megfizetésének és a 
számlázás rendjére a 11. §. rendelkezései irányadók. 
 

 
III. fejezet 

  
A KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS LÉTREJÖTTÉNEK MÓDJA  

  
11. §. 

  
(1) A szervezett közszolgáltatás igénybevételével a szolgáltatást igénybevevı és a közszolgáltató 
között a Polgári Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi IV. törvény 387-388. §-aiban rögzített közüzemi 
szerzıdésekre vonatkozó szabályok szerinti szerzıdéses jogviszony jön létre.  
(2)

 

A közszolgáltató negyedévente számlát bocsát ki az ingatlantulajdonos által fizetendı 
közszolgáltatási díjról, mely alapján az ingatlantulajdonos a közszolgáltatási díjat a közszolgáltató 
részére a teljesített közszolgáltatásra kibocsátott számla alapján utólag, a számla kézhezvételétıl 
számított 15 napon belül köteles kiegyenlíteni.  
(3) A gazdálkodó szervezetek vonatkozásában a szerzıdés létrejöttének módjára, a közszolgáltatás 
díja megfizetésének és számlázásának rendjére e rendelet 8. §. és 9. §. rendelkezései az irányadók.  

 
 

IV. fejezet 
 

SZELEKTÍV HULLADÉKGYŐJTÉS 
12. §. 

  
(1) Lakitelek Nagyközség Önkormányzata a települési szilárd hulladék kezelésére a szervezett 
közszolgáltatáson belül elrendeli a hulladékok szelektív módon történı kezelését az alábbi 
feltételekkel.  
 (2) Lakitelek Nagyközség közigazgatási területén képzıdı – lakossági és közületi – települési szilárd 
hulladék szelektív begyőjtése és a jogszabályi, illetıleg a hatósági elıírások szerinti kezelése, 
hasznosítása /újrafeldolgozásra való átadása/, valamint ártalommentes elhelyezése, a közszolgáltató 
feladata.   
 (3) A közszolgáltató a begyőjtési és hasznosítási tevékenységet önállóan, saját üzleti kockázatára 
végzi olyan módon, hogy a célok elérése érdekében önálló vállalkozókat, teljesítési segédeket és 
együttmőködı partnereket vehet igénybe.   
 (4) A lakossági szelektív begyőjtés a következı módszerekkel történhet, a szolgáltatási szerzıdésben 
meghatározott módon:  
a) közterületi szelektív hulladékgyőjtı szigetek  
b) házhoz menı begyőjtés  
c) hulladék udvarok üzemeltetése  
d) intézményekben történı győjtés  
(5) Az Önkormányzat az igényeknek megfelelıen szelektív hulladékgyőjtı szigeteket alakít ki, 
melyhez biztosítja a szükséges győjtıedényt. A győjtı szigeteket közös megegyezéssel úgy helyezik 
el, hogy azok frekventált helyen legyenek, elérhetı közelségben a lakosság számára, az ott élıket ne 
zavarják, és könnyen megközelíthetıek legyenek töltés és ürítés szempontjából is.   
 (6) A Közszolgáltató a szelektív hulladékgyőjtéssel kapcsolatos tevékenységet térítésmentesen végzi.  
 (7) A szigetek környezetének tisztántartását és az edények karbantartását a Közszolgáltató végzi.  
 (8) A szelektív hulladékgyőjtés mőködtetése, felügyelete és minél szélesebb körben való 
elterjesztésének céljából a felek közösen cselekszenek. A szelektív hulladékgyőjtéssel kapcsolatosan 
propagandaanyagokat az Önkormányzat és a Közszolgáltató egymással együttmőködve juttatja el a 
lakossághoz.  
 

V. fejezet 
 

HATÁSKÖRI RENDELKEZÉSEK 
 

13. §. 
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(1) A hulladékgazdálkodási feladatok koordinálása, az önkormányzattal szemben megállapított 
hulladékkezelési költség megfizetése – az éves költségvetési rendeletben biztosított elıirányzat 
felhasználásával - a Hivatal feladata.  
(2) Lakitelek Önkormányzatának Polgármestere köteles folyamatosan figyelemmel kísérni az e 
rendelet bevezetésében megfogalmazott szabályozási célok, illetıleg a rendelet szabályainak 
érvényesülését, és jogosult azok érdekében e rendelet módosítására javaslatot tenni.  
(3) A kötelezı közszolgáltatás igénybevételének ellenırzése - figyelemmel a  jegyzı 
hulladékgazdálkodási feladat- és hatáskörérıl szóló  241/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet szabályaira - 
Lakitelek Önkormányzata Jegyzıjének a feladata, aki a feladatáról e rendelet szerinti elıírások 
vonatkozásában a közterület-felügyelı, a gazdálkodó szervezetekre vonatkozó illetıleg a 
környezetvédelmi jellegő elıírások vonatkozásában pedig a Polgármesteri Hivatal közremőködésével 
gondoskodik.  
(4) A jegyzı a hulladékgazdálkodási bírság mértékérıl, valamint kiszabásának és megállapításának 
módjáról szóló 271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése alapján hulladékgazdálkodási 
bírság kiszabására jogosult, amennyiben  
a) az ingatlantulajdonos a települési hulladék győjtésére és átadására vonatkozó kötelezettségét 
megszegi, vagy  
b) a települési hulladék kezelésére szervezett hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételét 
mellızve jogellenes hulladék-elhelyezése történik, vagy  
c) a települési hulladékot közterületen, illetve más ingatlanán hagyták el, vagy  
d) az ingatlan tulajdonosa a települési hulladéknak az önkormányzati rendeletben meghatározott 
szelektív győjtésére vonatkozó kötelezettségét megszegi, vagy  
e) az ingatlan tulajdonosa az önkormányzati rendeletben meghatározott közterület tisztántartási 
kötelezettségének nem tesz eleget, vagy  
f) a kötelezett az önkormányzati rendeletben foglalt, egyéb hulladékgazdálkodással összefüggı 
kötelezettségeit megszegi, vagy  
g) a kötelezett a jegyzı által hozott hatósági határozat elıírásait megsérti, illetve az azokban foglalt 
kötelezettségének nem vagy nem megfelelıen tesz eleget.  
 

14. §. 
  
(1) Az egyedül élı személyeket megilletı 3. § (5) bekezdése szerinti kedvezmény elbírálására 
valamint a helyi közszolgáltatás kötelezı igénybevételének szüneteltetésére vonatkozó ügy, 
önkormányzati hatósági ügy, amelynek elintézésére a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezéseit értelemszerően alkalmazni kell.   
(2) A kedvezmény vagy a szüneteltetés megállapítására irányuló kérelmeket a Polgármesteri 
Hivatalban kell benyújtani. A kérelemnek tartalmaznia kell az ingatlan tulajdonosának nyilatkozatát az 
egyedül élés tényére vagy a szüneteltetés körülményeire vonatkozóan.   
(3) A kérelem elbírálása a polgármester hatáskörébe tartozik.  
(4) Változatlan körülmények esetén is a kérelmet minden évben ismét be kell nyújtani.  
  

VI. fejezet 
 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 

Hatályba léptetı rendelkezések 
 

15. §. 
  

(1) E rendelet a (2) bekezdésben foglalt kivétellel 2012. április 1. napján lép hatályba.  
(2) A IV. fejezet Lakitelek Nagyközség Önkormányzatának közigazgatási területén a szelektív 
hulladékgyőjtés bevezetésének napján lép hatályba.  
 

Hatályon kívül helyezı rendelkezések 
 

16. §.  
 

(1) Hatályát veszti a 18/2003. (IV. 24.) számú, 18/2004. (V. 27.) sz., a 23/2007. (X. 17.) sz., 7/2008. 
(III. 27. ) sz., 4/2009. (I. 29.) sz., 28/2009. (XII. 23.) sz. önkormányzati rendeletek. 
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(2) Hatályát veszti a magánszemélyek kommunális adójáról szóló  8/2001.(III.20.) számú 
önkormányzati rendeletének 2. §. 2.) pontja, 3. §. (1) bek. b., pontja. 
 
Lakitelek, 2012. március 01. 
 
            Felföldi Zoltán sk.                                                  Dr. Tóth-Péli Emıke sk. 
               polgármester                                                                    jegyzı 
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        1. számú melléklet  
a  11/2012. (III. 02.) számú ÖK. rendelethez  

  
A települési szilárd hulladék kezelés közszolgáltatásának a díja (a díj az Áfá-t nem tartalmazza): 
 
az egységnyi hulladékkezelési díj mértéke: 

- hulladék győjtési,  - szállítási díj: 0,93 Ft/liter 
- hulladék elhelyezési díj:   1,82 Ft/liter 

Összesen:                        2,75 Ft/liter 
 
A lakosság által fizetendı nettó díj mértékét az egységnyi díjtétel és a használt szabvány győjtıedény 
őrtartalmának szorzata adja meg ürítési alkalmanként.  
  
 
Lakitelek, 2012. március 1. 
 
 
  Felföldi Zoltán sk.                                                                        dr. Tóth-Péli Emıke sk. 
    polgármester                                                                                         jegyzı 
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HATÁSVIZSGÁLATI LAP 
 

 
A települési szilárd hulladék kezelésének kötelezı közszolgáltatásáról szóló 18/2003. (IV. 24.) 
önkormányzati rendelet módosításához 
1. Társadalmi hatások 
A rendelet az üdülıterületen új hulladékgyőjtési módszer bevezetését eredményezi, mely az 
üdülıtulajdonosoknak kényelmesebb megoldást jelent. 
Negatív hatásként értékelhetı, hogy a rendelettervezet a lakosság irányába mindezek 
mellett újabb kötelezettséget közvetít, amely negatív hatás azonban a környezetre 
gyakorlandó várható kedvezı hatásokkal kiegyensúlyozódik. 
2. Gazdasági, költségvetési hatások 
A rendelettervezet szerinti szabályok megalkotása Lakitelek Önkormányzatának költségvetését 
pozitívan érinti. A 2011. évben 9 083 000,- Ft kiadás jelentett, 2012. évben 1 600 000,- kiadással lehet 
számolni. 7 483 000,- Ft-tal kevesebb kiadás várható. 
Az elmúlt években az üdülıterületi hulladék kezelésének díját az Önkormányzat fizette. A rendelet 
tervezet szerint  2012. április 1-napjától a megszőnik a konténeres hulladékgyőjtés és helyébe zsákos 
házhoz menı hulladékgyőjtés lép. 
A hulladékkezelés díja, közszolgáltatási díjként került meghatározásra. A közszolgáltatási díjat minden 
ingatlantulajdonosnak meg kell fizetni. Az üdülıterületre vonatkozóan használati szezon lett 
meghatározva április 01-szeptember 30-ig. A hulladék elszállításához szükséges zsákokat a 
közszolgáltatónál lehet átvenni. 
A rendelettervezet szabályaival érintett ingatlantulajdonosok vonatkozásában kimutatható gazdasági 
hatások várhatók. A közszolgáltatási díj az ingatlantulajdonosoknak költségemelkedést fog jelenteni.  
3. Környezeti és egészségügyi következmények 
A konténerek megszüntetésével az edényzetek mellé elhelyezett hulladék megszőnik, így környezetre 
közvetlen hatás kedvezı. 
Egészségügyi közvetlen hatás nem mutatható ki. 
4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 
A zsákos győjtés bevezetése a Közszolgáltató számlázási gyakorlatában jelent többlet feladatot. 
Lakitelek Önkormányzatára nézve adminisztratív terhet nem jelent. 
6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának 
várható következményei 
Közszolgáltatási szerzıdés feltételeinek megsértése. 
7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek 
A jelenlegi feltételeken felül többletet nem igényel. 
 


