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LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT
18/2003.(IV.24.( számú önkormányzati rendelete
a települési szilárd hulladék kezelésére irányuló kötelező 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 követelményekről szóló
16/2002. (IV. 10.) EüM. rendelet szabályaira, a településtisztasági feladatok hatékony
ellátása, valamint az egészséges lakókörnyezet kialakítása, fenntarthatósága érdekében,
figyelemmel a helyi körülményekből adódó sajátos feladatokra az alábbi rendeletet alkotja:
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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 lévő ingatlanok
tulajdonosaira, birtokosaira vagy használóira (a továbbiakban: ingatlantulajdonosokra),
gazdálkodó szervezetekre.
(3) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed a települési szilárd hulladék összegyűjtésére,
elszállítására és ártalommentes elhelyezésére (a továbbiakban: hulladékkezelés) irányuló
közszolgáltatás kötelező igénybevételére és az esetenkénti lomtalanítási akciókkal összefüggő
feladatok ellátására.
Értelmező rendelkezések
2. §
gazdálkodó szervezet: az állami vállalat, az 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 erdőbirtokossági társulat, a végrehajtói iroda,
továbbá az egyéni vállalkozó;
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 keletkező,
bb) közterületi hulladék: közforgalmú és zöldterületen keletkező,
bc) háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű hulladék: gazdasági
vállalkozásoknál keletkező - külön jogszabályban meghatározott veszélyesnek nem minősülő szilárd hulladék.
c) települési hulladék: a háztartásokból származó szilárd vagy folyékony hulladék, illetőleg
a háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű, azzal együtt kezelhető más hulladék;
a)
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d) nagydarabos hulladék: a településen a háztartásokból a közszolgáltatás keretébe nem
tartozó, nem rendszeresen begyűjtött, a közszolgáltatás keretében rendszeresített
gyűjtőedényzet méreteit meghaladó hulladék;
e) kezelés: a hulladék veszélyeztető hatásainak csökkentésére, a környezetszennyezés
megelőzésére és kizárására, a termelésbe vagy a fogyasztásba történő visszavezetésére
irányuló tevékenység, valamint a kezelést megvalósító eljárás alkalmazása, beleértve a
kezelőlétesítmények utógondozását is;
f) gyűjtés: a hulladék rendezett összeszedése, válogatása a további kezelésre történő
elszállítás érdekében;
g) begyűjtés: a hulladéknak a hulladék birtokosaitól történő átvétele a hulladék birtokosa
vagy a begyűjtő telephelyén, továbbá a begyűjtőhelyen (gyűjtőpontokon, hulladékgyűjtő
udvaron, tároló-, kezelőtelepen) és a további kezelés érdekében történő összegyűjtés,
válogatás a begyűjtő telephelyén;
h) szállítás: a hulladék telephelyen kívüli mozgatása, beleértve a szállítmányozást és a
fuvarozást is
i) közterület: az ingatlan-nyilvántartásban közterületként nyilvántartott belterületi földrészlet
(közút, járda, tér, közpark), továbbá az építmények közhasználatra átadott része (épületárkád
alatti járda, alul- és felüljáró).
j) 2 külterületi lakott hely: a 3. számú mellékletben felsorolt helyrajzi számú, külterületi
utakkal szomszédos lakóingatlan.
k) 3 tanyás térség: azok a külterületi lakóingatlanok, amelyek nem a 3. számú mellékletben
felsorolt helyrajzi számú, külterületi utakkal szomszédosak.
l) 4 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.
m) 5 tartósan nem használt ingatlan: az a hulladékszállításba bevont ingatlan, amelynek
tulajdonosa, használója arról nyilatkozik, hogy az ingatlant legalább egy hónap időtartamig
nem használja.
II.

fejezet

A HULLADÉKKEZELÉSRE IRÁNYULÓ KÖTELEZŐ KÖZSZOLGÁLTATÁS
SZABÁLYAI
3. §
(1) 6 Lakitelek Nagyközség Önkormányzata a településen a hulladékkezelést helyi
közszolgáltatás útján biztosítja.
(2) A helyi közszolgáltatásba kötelezően bevont területek ingatlan tulajdonosa köteles a helyi
közszolgáltatást igénybe venni, ha jogszabály eltérően nem rendelkezik.
(3) 7 ) Az ingatlantulajdonosnak a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési
közszolgáltatás igénybevételéért hulladékkezelési közszolgáltatási díjat kell fizetnie,
amelynek egységnyi díját jelen rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. A hulladékkezelési
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közszolgáltatási díjat az ingatlantulajdonos minimálisan 80 literes gyűjtőedényzet után köteles
megfizetni.
(4) 8 Az egyedül élő személyek kérelmükre 80 liter hulladékmennyiség után kötelesek a
hulladékkezelési közszolgáltatás díját megfizetni.
9
(5) Lakitelek Önkormányzata az (1) bekezdés szerinti közszolgáltatás teljes körű biztosítása
érdekében szerződést kötött a Saubermacher-Magyarország Kft-vel. A szerződés értelmében
Lakitelek Önkormányzata a települési szilárd hulladék elszállításával, begyűjtésével,
összegyűjtésével és ártalommentes elhelyezésével a Saubermacher-Magyarország Kft-t
(továbbiakban: közszolgáltató) bízza meg, amely közszolgáltató a települési szilárd
hulladékot a kecskeméti Regionális Hulladéklerakóba (6000 Kecskemét-Kisfái) szállítja be.
(6) Az Önkormányzat évente 1 alkalommal –tavasszal - lomtalanítási akciót szervez,
amelynek feltételeire a közszolgáltatóval külön megállapodik az e rendeletben foglalt
szabályok figyelembe vételével.
(7) 10 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 körűen ellátni.
(2) A közszolgáltató köteles a szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényzetben
elhelyezett, e rendelet szerinti módon és gyűjtési napokon átadott települési szilárd hulladékot
átvenni és a vonatkozó jogszabályi előírások szerint elszállítani.
(3) 11 A hulladékgyűjtő edényekbe összegyűjtött háztartási hulladékot a szolgáltató köteles
a) üdülőterületen az 1100 literes gyűjtőedényzetből május 1. és szeptember 15. között
heti két alkalommal, hétfő és pénteki napokon,
b) üdülőterületen az 1100 literes gyűjtőedényzetből szeptember 16. és április 30.
között heti egy alkalommal, pénteki napokon,
c)
d) belterületen a lakossági, egyedi gyűjtőedényzetből hetenként egy alkalommal,
csütörtöki vagy pénteki napokon,
e) külterületi lakott helyeken hetenként egy alkalommal, pénteki napon,
f) tanyás térségben hetenként egy alkalommal, pénteki napon elszállítani.
(4) Ha a hulladék begyűjtésére előre nem látható rendkívüli ok miatt, az arra e rendelet szerint
kijelölt napon nem kerülhet sor, a közszolgáltató köteles legkésőbb az elmaradt begyűjtés
napjától számított 24 órán belül pótbegyűjtésről gondoskodni, amelynek időpontjáról az
ingatlantulajdonosokat és az önkormányzatot megfelelő módon értesíteni köteles.
(5) A közszolgáltató megtagadhatja a hulladék átvételét, illetve begyűjtését és elszállítását, ha
a) az ingatlantulajdonos nem a rendszeresített gyűjtőedényzetet használja,
b) a gyűjtőedényzet műszaki állapota nem kielégítő,
c) a gyűjtőedényzet nem települési szilárd hulladékot tartalmaz.
(6) A begyűjtés, szállítás során a közterületen okozott szennyezés esetén a közszolgáltató
köteles a szennyezett területet megtisztítani és fertőtleníteni.
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(7) A lomtalanítási akció során a közszolgáltató köteles a település területén kijelölt helyekről
a települési szilárd hulladékot és nagydarabos hulladékot elszállítani akkor is, ha az nem
gyűjtőedényzetben került elhelyezésre.
4/A. § 12
A közszolgáltató jogosult a közszolgáltatással összefüggő személyes adatok (közszolgáltatást
igénybe vevő 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 igénybevevőjének hozzájárulásával adhatja át harmadik személy részére.”
Az ingatlantulajdonosok jogai és kötelezettségei
5.§
(1) Az ingatlan tulajdonosa a települési szilárd hulladékot köteles a rovarok, rágcsálók
elszaporodásának megakadályozására alkalmas módon, a közszolgáltató szállítóeszközéhez
rendszeresített, a keletkező szemét mennyiségéhez és a szállítás rendszerességéhez igazodó
számú gyűjtőedényben gyűjteni a környezet szennyezését vagy veszélyeztetését kizáró
módon, és azt az e rendeletben meghatározott ürítési napokon átadni a közszolgáltatónak.
Rendszeresített gyűjtőedényzetnek minősül a közszolgáltató emblémájával ellátott, külön – a
rendelet mellékletében meghatározott áron - megvásárolható műanyag zsák is.
(2) A közszolgáltatónak való átadás a gyűjtőedényzetnek az ingatlan előtti közterületre való
kihelyezésével történik. A gyűjtőedényzetet az ingatlantulajdonos az ürítést követően
haladéktalanul köteles a közterületről 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 gyűjtőedényzetet zárható helyiségben vagy zárható tárolóban úgy kell elhelyezni, hogy
ahhoz illetéktelen személyek és állatok ne férjenek hozzá.
(5) A gyűjtőedényzetbe folyadékot, maró, tűz- és robbanásveszélyes anyagot, illetve
veszélyes hulladéknak minősülő anyagot önteni és gyűjteni tilos!
(6) A hulladékgyűjtés során történő szennyezés esetén az ingatlan tulajdonosa köteles a
szennyezett területet megtisztítani és fertőtleníteni.
(7) A gyűjtőedény rendszeres tisztítása és fertőtlenítése az ingatlantulajdonos feladata.
(8) Az ingatlanon keletkező olyan hulladékot amely nem tekinthető települési hulladéknak,
valamint az ingatlanon összegyűjtött 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-vételétől kezdődően állnak fenn, melyek tényéről Lakitelek Önkormányzatának
Jegyzője a használatbavételi engedélyről való tudomást szerzést követően haladéktalanul
tájékoztatást nyújt.
Helyi közszolgáltatás kötelező igénybevételének
szüneteltetése
5/A. §. 13
12
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(1) A tartósan nem használt ingatlanokon szüneteltethető a helyi közszolgáltatás kötelező
igénybevétele.
(2) A közszolgáltatás igénybevételének szüneteltetésére vonatkozó igényét a tulajdonos a
szüneteltetés kívánt kezdő időpontja előtt azt legalább 30 nappal megelőzően írásban köteles
bejelenteni a szolgáltatónak, vagy 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 eltérő rendelkezések
6. §
(1) Gazdálkodó szervezet akkor köteles a közszolgáltatás e rendelet szerinti igénybevételére,
ha a gazdasági tevékenységével összefüggésben keletkezett települési hulladékának
kezeléséről a hulladékgazdálkodási törvény 13. §-ban foglaltaknak megfelelően nem
gondoskodik.
(2) A gazdálkodó szervezetekre e rendelet 5. §-ban foglalt kötelezettségek alkalmazandók
azzal, hogy a közszolgáltatás igénybevételének gyakoriságára és időpontjára a gazdálkodó
szervezet és a közszolgáltató között létrejövő e rendelet szabályaira tekintettel megkötött
szerződés szabályai az irányadóak.
7. §
(1) A gazdálkodó szervezet az e rendelet szerinti közszolgáltatás igénybevételéért díjat köteles
fizetni. A közszolgáltatás legnagyobb díját, illetve az annak alapjául szolgáló egységnyi
díjtételeket a rendelet melléklete tartalmazza.
(2) A fizetendő közszolgáltatási díj a különböző gyűjtőedényzetekre megállapított egységnyi
díjtétel és a begyűjtések gyakoriságának a szorzata.
(3) A közszolgáltatás díját meghaladóan, a közszolgáltató jogosult a tulajdonát képező
gyűjtőedényzet bérletéért külön, a közszolgáltatási szerződésben e rendelet mellékletére
figyelemmel meghatározott bérleti díjat kérni.
(4) A hulladékszállítási díj megfizetése a közszolgáltató felé számlakibocsátás ellenében,
közvetlenül történik. A közszolgáltató a díjfizetés rendjére vonatkozóan megállapodhat
időszakonként utólag történő fizetésben is, de a fizetési kötelezettség legfeljebb 3 hónap
időtartamra terjedhet ki.
Az üdülő-ingatlanokra és a tanyás térségekre vonatkozó speciális szabályok 14
8. §
(1) 15 (1) Üdülőterületen és tanyás térségben a közszolgáltatás a közterületen elhelyezett
konténeres rendszerű szemétgyűjtő edényzetek biztosításával történik.
(2) Az edényzetek fertőtlenítését évi egy alkalommal a közszolgáltató végzi el.
14
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(3) Az üdülőterületen a hétvégi ház besorolással nyilvántartott ingatlanok vonatkozásában és
tanyás térségben az 5. §. (4) és (6) bekezdése nem alkalmazandó.
(4) Az üdülőterületen a hétvégi ház besorolással nyilvántartott ingatlanok vonatkozásában és
tanyás térségben a 3.§.(3) bekezdése és a 9.§. (3) bekezdése nem alkalmazandó. A
hulladékkezelés költségét Lakitelek Nagyközség Önkormányzata éves költségvetésében
biztosítja.
A KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTÉNEK MÓDJA
9. §
(1) A szervezett közszolgáltatás igénybevételével a szolgáltatást igénybevevő és a
közszolgáltató között a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 387-388. §aiban rögzített közüzemi szerződésekre vonatkozó szabályok szerinti szerződéses jogviszony
jön létre.
(2) A közszolgáltatás díjának megfizetésének rendjét és a számlázás rendjét a szolgáltató és a
tulajdonos között létrejött, e rendelet 7. §-ának szabályaira figyelemmel megkötött szerződés
szabályozza.
(3) 16 A Közszolgáltató negyedévente számlát bocsát ki az ingatlantulajdonos által fizetendő
közszolgáltatási díjról, mely alapján az ingatlantulajdonos a közszolgáltatási díjat a
Közszolgáltató részére a teljesített közszolgáltatásra kibocsátott számla alapján utólag, a
számla kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles kiegyenlíteni.
Szelektív hulladékgyűjtés 17
9/A. §
(1) Lakitelek Nagyközség Önkormányzata a települési szilárd hulladék kezelésére szervezett
közszolgáltatáson belül elrendeli a hulladékok szelektív módon történő kezelését az alábbi
feltételekkel.
(2) Lakitelek Nagyközség közigazgatási területén képződő – lakossági és közületi – települési
szilárd hulladék szelektív begyűjtése és a jogszabályi, illetőleg a hatósági előírások szerinti
kezelése, hasznosítása /újrafeldolgozásra való átadása/, valamint ártalommentes elhelyezése, a
Közszolgáltató feladata.
(3) A közszolgáltató a begyűjtési és hasznosítási tevékenységet önállóan, saját üzleti
kockázatára végzi olyan módon, hogy a célok elérése érdekében önálló vállalkozókat,
teljesítési segédeket és együttműködő partnereket vehet igénybe.
(4) A lakossági szelektív begyűjtés a következő módszerekkel történhet, a szolgáltatási
szerződésben meghatározott módon:
a) közterületi szelektív hulladékgyűjtő szigetek
b) házhoz menő begyűjtés
c) hulladék udvarok üzemeltetése
d) intézményekben történő gyűjtés
16
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(5) Az Önkormányzat az igényeknek megfelelően szelektív hulladékgyűjtő szigeteket alakít
ki, melyhez biztosítja a szükséges edényzetet. A gyűjtő szigeteket közös megegyezéssel úgy
helyezik el, hogy azok frekventált helyen legyenek, elérhető közelségben a lakosság számára,
az ott élőket ne zavarják, és könnyen megközelíthetőek legyenek töltés és ürítés
szempontjából is.
(6) A Közszolgáltató
térítésmentesen végzi.

a

szelektív

hulladékgyűjtéssel

kapcsolatos

tevékenységet

(7) A szigetek környezetének tisztántartását és az edények karbantartását a Közszolgáltató
végzi.
(8) A szelektív hulladékgyűjtés működtetése, felügyelete és minél szélesebb körben való
elterjesztésének céljából a felek közösen cselekszenek. A szelektív hulladékgyűjtéssel
kapcsolatosan propagandaanyagokat az Önkormányzat és a Közszolgáltató egymással
együttműködve juttatja el a lakossághoz.”
HATÁSKÖRI RENDELKEZÉSEK
10. §
(1) 18 A hulladékgazdálkodási feladatok koordinálása, az ingatlantulajdonosok
magánszemélyek számára ingyenesen biztosított közszolgáltatás közszolgáltató felé való
elszámolása, az önkormányzattal szemben megállapított hulladékkezelési költség megfizetése
– az éves költségvetési rendeletben biztosított előirányzat felhasználásával - a Hivatal
feladata.
(2) Lakitelek Önkormányzatának Polgármestere köteles folyamatosan figyelemmel kísérni az
e rendelet bevezetésében megfogalmazott szabályozási célok, illetőleg a rendelet szabályainak
érvényesülését és jogosult azok érdekében e rendelet módosítására javaslatot tenni.
(3) A kötelező közszolgáltatás igénybevételének ellenőrzése figyelemmel a
jegyző
hulladékgazdálkodási feladat- és hatásköréről szóló 241/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet
szabályaira Lakitelek Önkormányzata Jegyzőjének a feladata, aki e feladatáról a
közterületekre vonatkozó e rendelet szerinti előírások vonatkozásában a közterület-felügyelő,
a gazdálkodó szervezetekre vonatkozó előírások vonatkozásában, illetőleg a
környezetvédelmi jellegű előírások vonatkozásában pedig a Polgármesteri Hivatal
közreműködésével gondoskodik.
(4) A jegyző a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, 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 gyűjtésére és átadására vonatkozó
kötelezettségét megszegi, vagy
b) a települési hulladék kezelésére szervezett hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételét
mellőzve 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 gyűjtésére vonatkozó kötelezettségét megszegi, vagy
e) az ingatlan tulajdonosa az önkormányzati rendeletben meghatározott közterület
tisztántartási kötelezettségének nem tesz eleget, vagy
18
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f) a kötelezett az önkormányzati rendeletben foglalt, egyéb hulladékgazdálkodással
összefüggő kötelezettségeit megszegi, vagy
g) a kötelezett a jegyző által hozott hatósági határozat előírásait megsérti, illetve az azokban
foglalt kötelezettségének nem vagy nem megfelelően tesz eleget.
10/A. § 19
(1) Az egyedül élő személyeket megillető 3. § (4) bekezdése szerinti kedvezmény elbírálására
vonatkozó ügy, önkormányzati hatósági ügy, amelynek elintézésére a közigazgatási hatósági
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezéseit
értelemszerűen alkalmazni kell.
(2) A kedvezmény megállapítására irányuló kérelmeket a Polgármesteri Hivatalban kell
benyújtani. A kérelemnek tartalmaznia kell az ingatlan tulajdonosának, használójának
nyilatkozatát az egyedül élés tényére vonatkozóan.
(3) A kérelem elbírálása a polgármester hatáskörébe tartozik.
(4) A kérelem alapján a csökkentett díjfizetésre a kérelem benyújtásának évében van
lehetőség. Változatlan körülmények esetén a kérelmet minden évben ismét be kell nyújtani.

III.

fejezet

MÓDOSÍTÓ ÉS HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉSEK
11. §
(1) A 6/1996 (IV.11) számú rendelet önkormányzati rendelet (a továbbiakban: köztisztasági
rendelet) címéből a „és egyes közszolgáltatások kötelező igénybevételéről” szövegrész
hatályát veszíti.
(2)A köztisztasági rendelet bevezetése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„Lakitelek Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló többszörösen módosított
1990. évi LXV. Tv. 16.§. /1/ bekezdésében és a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi
XLIII. törvény 31. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, figyelemmel az
1/1986./II.21./ ÉVM-EÜM. rendeletben foglaltakra és a helyi körülményekből adódó
sajátos feladatokra az alábbi rendeletet alkotja:”
(3) A köztisztasági rendelet 1. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(3) A rendelet tárgyi hatálya a köztisztasági feladatok ellátására terjed ki.”
(4) A köztisztasági rendelet 1. § (4)-(8) bekezdése hatályát veszíti.
(5) A köztisztasági rendelet 2. § (1) bekezdése hatályát veszíti, és ezzel egyidejűleg a (2)
bekezdés szövege bekezdésre utaló számozás nélkül marad hatályban.
(6) A köztisztasági rendelet 4-14. §-a hatályát veszíti.
(7) A köztisztasági rendelet 15. § (1) és (2) bekezdése helyébe az alábbi 4. § lép:
4. §
(1) Az e rendeletben foglalt kötelezettségek ellenőrzése Lakitelek Önkormányzata
Jegyzőjének a feladata, aki e feladatáról a közterület-felügyelet útján gondoskodik.
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(2) Aki az e rendeletben megfogalmazott síkosság-mentesítési és árok-karbantartási
kötelezettségét megszegi – ha magasabb szintű jogszabály másként nem rendelkezik –
szabálysértést követ el és 30.000.- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható, ill. a
Polgármesteri Hivatal közterület-felügyelője az előírások megszegőivel szemben 50010.000 forintig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki.
(3) E rendelet alkalmazásában
a) köztisztasággal összefüggő tevékenység: az egyes ingatlanok - ezen belül különösen a
lakóépületek és az emberi tartózkodásra (üdülés, pihenés, szállás stb. céljára) szolgáló
más épületek, továbbá a nem lakás céljára szolgáló helyiségek és a hozzájuk tartozó
területek -, valamint a közterületek tisztán tartása;
b) közterület: az ingatlan-nyilvántartásban közterületként nyilvántartott belterületi
földrészlet (közút, járda, tér, közpark), továbbá az építmények közhasználatra átadott
része (épületárkád alatti járda, alul- és felüljáró);
c) tisztán tartás: az egyes ingatlanok és közterületek tisztítása, hó- és
síkosságmentesítése, illetőleg pormentesítése.”
(8) A köztisztasági rendelet 15. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezések 5.§ számozással
maradnak hatályban.
(9) A köztisztasági rendelet melléklete hatályát veszíti.
11. §
Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Varga Sándor s.k.
polgármester

Orbán Csaba s.k.
jegyző
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1. számú melléklet
a 18/2003. (IV.24.) számú ÖK.rendelethez
A települési szilárd hulladékkezelés közszolgáltatás díja 20
(a díj a 12%-os ÁFÁ-t nem tartalmazza)
Az egységnyi hulladékkezelési díj mértéke:
- hulladék gyűjtési, -szállítási díj: 0,94.- Ft/liter
- hulladék elhelyezési díj: 1,61.- Ft/liter
összesen: 2,55.- Ft/liter
A lakosság által fizetendő nettó díj mértékét az egységnyi díjtétel és a használt szabvány
edényzet űrtartalmának szorzata adja meg ürítési alkalmanként.
2. számú melléklet 21
a 18/2003. (IV.24.) számú ÖK.rendelethez
A szabvány edényzet űrtartalma
80 literes
- 110 literes
- 120 literes
- 240 literes
- 770 literes
- 1.100 literes
- 4,2 m3-es
- 5 m3-es”
3. számú melléklet 22
a 18/2003. (IV.24.) számú rendelethez
Külterületi lakott helyek listája
Lakitelek 04 hrsz
Lakitelek 06 hrsz
Lakitelek 023 hrsz
Lakitelek 025 hrsz
Lakitelek 029 hrsz
Lakitelek 031 hrsz
Lakitelek 033 hrsz
Lakitelek 037 hrsz
Lakitelek 053 hrsz
Lakitelek 087 hrsz
Lakitelek 0141/6 hrsz
Lakitelek 0150 hrsz
Lakitelek 0170 hrsz
Lakitelek 0183 hrsz
Lakitelek 0231 hrsz
Lakitelek 0245 hrsz
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Lakitelek 0264 hrsz
Lakitelek 0266 hrsz
Nyárlőrinc 065 hrsz
Nyárlőrinc 087 hrsz

