Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
14/2004. (12.31.) számú rendelete
a helyi hulladékgazdálkodásról, valamint a település köztisztaságának fenntartásáról
Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a hulladékgazdálkodásról szóló
2000. évi XLIII. számú törvény 23. §-ában, valamint a 31. §. (2) bekezdésében foglalt
felhatalmazás alapján a helyi önkormányzati hulladékgazdálkodási feladatkörbe tartozó,
köztisztasággal és településtisztasággal összefüggő - közszolgáltatás útján megvalósuló közfeladatok ellátására a következő rendeletet alkotja:

I.

FEJEZET

Általános rendelkezések
1. §. A rendelet hatálya kiterjed a településen keletkező minden hulladékra, így a
települési szilárd és folyékony hulladékra, szennyvízre.
2. §.
(1)
Ludányhalászi
község
önkormányzata
kötelezően
ellátandó
közszolgáltatásként
az
ingatlan tulajdonosoknál keletkező hulladék szállítására
közszolgáltatást szervez és tart fenn.
(2) A közszolgáltatással ellátott terület Ludányhalászi közigazgatási területe.
(3) A települési szilárd hulladék gyűjtését, elszállítását és ártalmatlanítását a VGÜ
Salgótarjáni Városgazdálkodási és Üzemeltetési Kft. végzi.
(4) Az ártalmatlanításra kijelölt hulladékelhelyező telep Salgótarján külterületén található.
(5) A szelektív hulladékgyűjtés bevezetésének elősegítésére - a fokozatosság elvének
figyelembe vételével
- az önkormányzat e célra kijelölt helyen szelektív
hulladékgyűjtésre alkalmas edényzetet helyez el.
(6) Ludányhalászi területén a szennyvíz elszállításával és ártalommentes végleges
elhelyezésével kapcsolatos közszolgáltatási feladatot teljes körűen és valamennyi
ingatlan tekintetében az Észak-Nógrád Vízmű Kft. - Szécsény - látja el.
(7) Az önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgáltatókkal a hulladékgyűjtésre és
ártalmatlanításra szerződést köt.

II. F E J E Z E T
Az ingatlantulajdonos kötelezettségei
3. §. (1) Az ingatlan tulajdonosa, birtokosa vagy használója ( a továbbiakban együtt: ingatlantulajdonos ) köteles az ingatlanán keletkező, az ideiglenes tárolásra szolgáló ( közműpótló) létesítmények, berendezések ürítéséből származó, illetve közüzemi
csatornahálózatba vagy más módon befogadó vagy szennyvíztisztítóba nem vezetett települési
folyékony hulladékot, valamint a települési szilárd hulladékot e rendeletben előírtak szerint gyűjteni, továbbá az annak begyűjtésére feljogosított hulladékkezelőnek átadni.
(2) Azok a gazdálkodó szervezetek, amelyek a környezetvédelmi felügyelőség által engedélyezett - települési hulladék ártalmatlanítására alkalmas - hulladékkezelési
berendezéssel, létesítménnyel rendelkeznek, az (1) bekezdés szerinti kötelezettség alól mentesülnek, ha a tevékenységük során képződött települési hulladékuk ártalmatlanításáról
ezekben a berendezésekben, létesítményekben gondoskodnak.
(3) A közszolgáltatást minden ingatlan tulajdonosa, használója köteles igénybe venni és
a közszolgáltatás díját megfizetni.

A közszolgáltatás rendje és módja
4. §. (1) A közszolgáltató a települési szilárd hulladék begyűjtéséről heti egy alkalommal
köteles gondoskodni.
(2) Amennyiben a szállítás időpontjában változás következik be, a közszolgáltató
köteles
az ingatlantulajdonosokat a helyben szokásos módon ( hirdetmények, szórólapok)
értesíteni.
(3) A közszolgáltatás során kizárólag az alábbi szabványos tárolók használhatók:
a.) 120 literes szabványos gyűjtőedény
b.) rendszeresített köztisztasági zsák
(4) A használatra átadott gyűjtőedény rendeltetésszerű használatáért az átvevő felelős.
(5) A tárolóedénybe tilos mérgező, veszélyes, robbanó vagy olyan hulladékot rakni, amely az ürítéssel foglalkozó dolgozók egészségét, testi épségét vagy életét
veszélyezteti,
illetve a szállító jármű műszaki berendezésében rongálódást idézhet elő.
(6) A tárolóedény folyamatos tisztán tartásáról az ingatlan tulajdonos köteles gondoskodni.
5. §. (1) A folyékony hulladék kibocsátója - amennyiben a közműfejlesztési hozzájárulást
megfizette - jogosult rákötni a közüzemi szennyvízcsatornára.

(2) Amennyiben az ingatlan a szennyvízcsatornára nincs rákötve, a folyékony kommunális hulladék elhelyezésére vízzáró réteggel ellátott egyedi szennyvízgyűjtőt kell építeni.
(3) A folyékony kommunális hulladék elszállítását a szolgáltató folyamatosan biztosítja
- legalább 3 m3 összegyűjtött szennyvíz esetén - a kibocsátó jelzése alapján a
jelzéstől számított 3 napon belül.
(4) A közigazgatási területen belül csak a 2. §. (6) bekezdésében megjelölt szolgáltató
végezheti a folyékony hulladék szállítását, amelynek ürítése a szolgáltató által
üzemeltetett szennyvíztisztító telepre történhet.
(5) A beépítetlen ingatlan tulajdonosa, valamint az a tulajdonos, aki legalább 60 napig
nem tartózkodik ingatlanán és az ingatlant más nem használja,- távolléte idejére írásbankérheti a közszolgáltatás szüneteltetését.
III. F E J E Z E T
A közszolgáltatás díja
6. §. (1) Az e rendeletben foglalt közszolgáltatások legmagasabb mértékű díját a képviselőtestület évente, december hónapban rendelettel állapítja meg úgy, hogy az a
közszolgáltatással arányos legyen és a szolgáltatás fejleszthető fenntartását biztosítsa.
(2) Az egységnyi díjtétel a tároló edény egyszeri ürítési díja, illetve az elszállításra átvett
hulladéktömeg, vagy térfogat szerint meghatározott díja. Az egységnyi díjtételek
tartalmazzák a hulladék begyűjtésének és szállításának, valamint az ártalmatlanítás
költségeit is.
(3) A ténylegesen fizetendő közszolgáltatás díját a közszolgáltató illetve a
képviselőtestület állapítja meg, ami az egységnyi díjtétel és a szolgáltatás
mennyiségének illetve gyakoriságának szorzata.
A díj fizetésének szabályai
7. §.(1) Az önkormányzati rendelettel megállapított szilárd hulladék szállításának és
kezelésének ( szemétszállítás) díját az önkormányzat költségvetési számlájára kell
teljesíteni negyedévenként tárgyév február 15, május 15, augusztus 15, november
15. határidővel.
1. A folyékony kommunális hulladékkal kapcsolatos díjfizetési kötelezettséget - a
köz szolgáltató által kiállított számla alapján - a közszolgáltató felé kell teljesíteni.
8. §. (1) Díjhátralék keletkezése esetén a Polgármesteri Hivatal, illetve a közszolgáltató
a hátralékost írásban felhívja a díjfizetési kötelezettség - 15 napon belüli teljesítésére.
(2) Az írásbeli felszólítás eredménytelensége esetén a díjhátralékot adók módjára kell
behajtani.

Kedvezmények, mentességek
9. §.(1) 1A szemétszállítási díjból, bejelentésre 100% kedvezményben részesül:
- az olyan egyedülélő, illetve idős házaspár, akik mindketten betöltik a
70. életévüket,
- 2010. 01. 01-től az az egyedül élő személy, aki a 67. életévét betölti,
- 2012. 01. 01-től az az egyedül élő személy, aki a 68. életévét betölti,
- 2014. 01. 01-től az az egyedül élő személy, aki a 69. életévét betölti,
- 2016. 01. 01-től az az egyedül élő személy, aki a 70. életévét betölti.
(2) A kedvezmény, illetve mentesség abban a félévben érvényesíthető, amikor az arra
okot adó körülmény bekövetkezik.
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(3) A kedvezményről a polgármester átruházott hatáskörben dönt.
A lomtalanítás alá tartozó háztartási szilárd hulladékra vonatkozó
külön rendelkezések

10. § (1) Az alkalmilag képződött, vagy felhalmozódott települési szilárd hulladék, amelyet a
közszolgáltatást végző Szolgáltató által rendszeresített gyüjtőedényzetben mérete, vagy
mennyisége miatt el nem helyezhető hulladékra nézve a lomtalanítás megszervezéséről
és lebonyolításáról, elszállításáról és ártalmatlanításáról – előre meghirdetett időben és
módon – évente két alkalommal a Szolgáltató gondoskodik.
(2) A hulladékot az ingatlantulajdonos
a Szolgáltató által előzetesen megjelölt
időpontban helyezi ki elszállítás céljából arra a helyre, amelyet a Szolgáltató előzetesen
megjelölt.
(3) Az elszállítandó hulladékot úgy kell elhelyezni a közterületen , hogy az a jármű és
gyalogos forgalmat ne akadályozza, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa,
illetve ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.
Elhagyott hulladék
11. § (1) Az ingatlanon elhagyott hulladék kezelési kötelezettsége a hulladék tulajdonosát,
ha annak személye nem állapítható meg - ellenkező bizonyításáig – az ingatlan
tulajdonosát terheli.
(2) A közterületen elhagyott hulladék elszállításáról és hasznosításáról, illetve
ártalmatlanításáról az Önkormányzat a közszolgáltatás keretein belül gondoskodik.
1. Ha az elhagyott hulladék tulajdonosa azonosítható, a hulladékkezelés és eljárás
költségei vele szemben érvényesítendők.
2.
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Módosította: Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testület 11/2005. (10.28.) sz. rendeletének 12.§a. Módosította: 17/2007. (12.21.) 1. §
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Kiegészítette: Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testület 11/2005. (10.28.) sz. rendeletének
13.§-a

IV. F E J E Z E T
A köztisztaság fenntartása, a közterületek tisztán tartása
12. §. (1) A község lakott területén az ingatlanok, valamint az ingatlanhoz tartozó út,
járda, vízelvezető árok, híd, kocsikijáró tisztántartása az ingatlan tulajdonosának,
kezelőjének, bérlőjének kötelessége. Az ingatlan tulajdonosára előírt kötelezettség a
község bel- és külterületére, be nem kerített, üresen, illetőleg használaton kívül álló
ingatlanok tulajdonosaira is kiterjed.
13. §. (1) Az ingatlan tulajdonosa köteles az ingatlan előtt elhúzódó járdát szükséghez
képest, de legalább kéthetente egy alkalommal az utcai forgalom megindulása előtt
letakarítani. Télen a hó eltakarításáról a síkos járdarész behintéséről ( fűrészporral,
homokkal, kis szemcséjű salakkal) a szükséghez képest kell gondoskodni.
Ahol a gyalogos közlekedés céljára szolgáló útterület a járműforgalom céljára
használt útterületről nincs feltűnően elkülönítve, ott a tisztántartási kötelezettségek
szempontjából az ingatlan előtt levő 1 m széles területet járdának kell tekinteni.
(2) A tulajdonos köteles - a belterületen levő burkolatlan közutak mellett- az úttest és
járda között lévő vízelvezető árkot állandóan tisztán tartani, a vízelfolyást akadályozó
anyagoktól ( gaztól, hordaléktól, hótól, jégtől) mentesíteni.
A járműbehajtók átereszeinek jó karban és állandóan tisztán tartása az
ingatlantulajdonos kötelessége.
(3) A község közterületeinek, parkjainak tisztántartásáról, gondozásáról a Polgármesteri
Hivatal gondoskodik.
(4)A közterületen összegyűjtött szemétnek a szeméttelepre való szállításáról és
megsemmisítéséről a Polgármesteri Hivatal köteles gondoskodni.
(5) A jegyző az e rendeletben meghatározott munkák elvégzését a tulajdonos költségére
elrendelheti, ha az az ismételt felhívás ellenére sem tesz eleget kötelezettségének.
A közterületek szennyezésének tilalma
14. §. A közforgalom céljára szolgáló területeken ( járdákon, utakon, tereken, hidakon,
árkokban, parkokban, stb.) szemetet, hulladékot eldobálni, továbbá szennyező vagy
egészségre ártalmas anyagot kiönteni, elszórni nem szabad.
A közforgalom céljára szolgáló területekre a földutakról csak a szennyeződésektől,
sárfelhordástól előzetesen megtisztított járművek hajthatnak be.
Szennyező anyagok eltávolítása
15. §. (1) Közterületen szennyező anyagot ( szemetet, egyéb hulladékot, stb.) csak olyan
módon szabad szállítani, hogy a szállítmányból semmi ki ne hulljon, por és csepegés
ne keletkezzék. Ha szállítás közben a terület szennyeződik, a szennyeződés
előidézője azt
eltávolítani és a további szennyeződés megakadályozásáról
gondoskodni köteles.

(2) Ha bármilyen szállítmány fel- vagy lerakásánál, köz- vagy magánterület
beszennyeződik, a szennyezés előidézője köteles azt a fel- vagy lerakás elvégzése után
nyomban megtisztítani.
(3) Minden ingatlantulajdonos köteles ügyelni arra, hogy a közterületen lévő
berendezések és felszerelési tárgyak, fák, növények épen maradjanak és ne rongálódjanak
meg.
A rongálódásból keletkezett kárt annak okozója köteles megtéríteni.
1. Az építési- bontási és tatarozási munkákat úgy kell végezni, az építési és bontási
anyagot, valamint a kiásott földet úgy kell tárolni, hogy a közterületen por és
szennyeződés ne keletkezzen.
(5) Rothadó, bűzös szemét, hulladék elszállításáról, megsemmisítéséről az ingatlan
tulajdonosa köteles haladéktalanul gondoskodni.
Az üzletek környékének tisztántartása
16. §. (1) Az üzlethelyiségek és elárusító helyek előtti gyalogutat, járdát, közutat, valamint
a vízelvezető árkot a helyiség (hely) tulajdonosa, bérlője vagy használója köteles az
10.és 11. §- aiban foglaltak szerint állandóan tisztán tartani, tekintet nélkül arra, hogy a
szemét az üzleti tevékenységéből keletkezett- e vagy sem.
(2) Az utcai árusok kötelesek a részükre kijelölt helyet, valamint annak közvetlen
környékét 3 m-es körzetben állandóan tisztán tartani, az árusításból keletkező
hulladékot összegyűjteni és annak elszállításáról gondoskodni.
Csapadékvíz elvezetése
17. §. (1) Az ingatlan tulajdonosa köteles biztosítani, hogy a telkéről az épület tetőzetéről
az esővíz a szomszéd telkére ne folyjon.
Minden tulajdonos köteles a telkén keletkezett csapadékvíz elvezetéséről gondoskodni
úgy, hogy azzal szomszédjának kárt ne okozzon.
(2) A lakóterületen átfolyó élő vízelfolyásokba, belvízelvezető árkokba tisztátlan
szennyvizet, trágyalevet bevezetni, partjait szemét vagy egyéb hulladék lerakásával
beszennyezni nem szabad.
A közterület védelme
18. §. (1) A közterületen, parkokban elhelyezett ülőpadokat, fákat, cserjéket rongálni tilos.
1. Műemlékileg védetté nyilvánított épület, fák , egyéb muzeális létesítmények
rongálása szigorúan tilos.
(3) Közterületen jármű, mezőgazdasági gép, felszerelés nem tárolható. Az
üzembentartó,a tulajdonos köteles azt saját költségén haladéktalanul eltávolítani.
(4) Az ingatlanok melletti közterületen telepített növényzet gondozásáról a tulajdonos
gondoskodik. Az ingatlan előtti fákat úgy kell gondozni, hogy az a közlekedést ne
akadályozza.
(5) Közkutakból, közkifolyókból járművet mosni tilos.

V. F E J E Z E T
Szabálysértések
19. §. (1) A külön jogszabályban meghatározott köztisztasági szabálysértésen túl
szabálysértést követ el és 30.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható az, aki
a.) a hulladékkezelési közszolgáltatás alá tartozó települési hulladékkal kapcsolatos
közszolgáltatást nem veszi igénybe;
b.) települési hulladékot felhalmoz, illetve a közterületre vagy más ingatlanára az e
rendeletben megállapított feltételektől eltérően kihelyez;
c.) a gyűjtőedényben folyékony, mérgező, robbanásveszélyes vagy egyéb olyan
anyagot helyez el, amely veszélyezteti a környezetet, az elszállítással foglalkozók
vagy mások életét, testi épségét vagy egészségét;
d.) a hulladék gyűjtésére és elszállítás céljából való átadására szolgáló tartályt nem a
az előírásoknak megfelelően tárolja, vagy helyezi el;
e.) a kötelező közszolgáltatás szünetelése érdekében valótlan bejelentést tesz;
f.) a rendelet egyéb rendelkezéseit, tilalmait szándékosan megszegi, az előírt
kötelezettségeket nem teljesíti.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetekben helyszíni bírság is kiszabható.
VI.

FEJEZET

Záró rendelkezés
20. §. (1) E rendelet 2005. január 1-én lép hatályba.
(2) Ezzel egyidejűleg hatályát veszti Ludányhalászi Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének a 9/1991. (12.05) sz. rendelete az intézményi szemétszállítási
díj megállapításról, valamint e rendelet módosításai: a 7/1996. (06.21) sz, a 2/1999.
(02.12) sz., a 15/2003. (12.05)sz. rendelet, továbbá a köztisztaság fenntartásáról
szóló 6/1997. (10.01) sz. rendelet, és a települési folyékony hulladék gyűjtésére,
szállítására és ártalmatlanítására szervezett kötelező helyi közszolgáltatásról szóló
12/2003. (09.19) sz . rendelet.
Ludányhalászi 2004. december
Szigeti László
polgármester

Kereszti Imréné
jegyző

Rendelet kihirdetve.
Ludányhalászi, 2004. 12. 31.
Kereszti Imréné
jegyző

1.

sz. melléklet3,

4

A hulladékgyűjtés és kezelés egységnyi díjtételei:
-

5 6

120 1iteres szabvány szilárd hulladékgyűjtő edény heti egyszeri ürítésének díja:
150,96.-Ft.+ÁFA
- 7 8 A szolgáltatás díja negyedévente: 1.925.- Ft.+ÁFA (385.-Ft.)
éves díja:
7.850.-Ft.+ÁFA (1.570.-Ft.)
- Rendszeresített köztisztasági zsák:

154.-Ft./db +ÁFA (31.-Ft.)

Az Észak-Nógrád Vízmű által végzett szenyvízszippantás és kezelés (rendelet 5.§ (3)
bekezdés) díja:
495.-Ft./m3+ 20 % ÁFA
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Kiegészítette: Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2004. (12.31.) sz. rendelete
Módosította: Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2006. (12. 22.) sz. rendelete
hatályos: 2007. január 1-től.
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Módosította: 17/2007. (12.21.) sz. rendelet 2. §
6
Módosította: 12/2008. (12.19.) sz. rendelet 1. §, hatályos: 2009. január 1-jétől
7
Módosította: 17/2007. (12.21.) sz. rendelet 2. §
8
Módosította: 12/2008. (12.19.) sz. rendelet 1. §, hatályos: 2009. január 1-jétől
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