Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014(III.27.) önkormányzati
rendelete
A települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás igénybevételének szabályairól
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi
CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdés a), b), d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
1. Az ingatlanhasználó kötelezettségei, a hulladékkezelés helyi közszolgáltatás
ellátásának rendje, a közszolgáltatás kötelező igénybevétele
1.§ (1) Az ingatlanhasználó köteles:
a) Az ingatlanán keletkező települési hulladékot gyűjteni az Önkormányzat által szervezett
közszolgáltatást rendszeresen igénybe venni, illetve a települési hulladékot a begyűjtésre e
rendeletben feljogosított közszolgáltatónak a megadott szállítási napon átadni, illetve a
közszolgáltatási díjat kiegyenlíteni. A közszolgáltató: Vertikál Közszolgáltató Nonprofit Zrt.
8154 Polgárdi, Bocskai u. 39.
b) Szállítási napon a gyűjtőedényt az ingatlan elé kihelyezni, melyet a települési hulladék
begyűjtését követően legkésőbb 20 óráig az ingatlanára visszavinni.
c) Az ingatlanhasználó köteles a közszolgáltató felé 15 napon belül bejelenteni az ingatlan
tulajdonjogában bekövetkezett változást, amit, hitelt érdemlően bizonyítania kell.
(2) A közszolgáltatás körében az ingatlanhasználó és a közszolgáltató közötti jogviszonyt a
települési hulladékra vonatkozó közszolgáltatás esetében az a tény hozza létre, hogy a
közszolgáltató az ingatlanhasználó számára a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll. A
közszolgáltatás a község teljes közigazgatási területére kiterjed.
(3) A közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről a közszolgáltató az ingatlanhasználót írásban
köteles értesíteni vagy felhívás közzététele útján tájékoztatni.
(4) A települési hulladék begyűjtésének, elszállításának rendjét (gyakoriságát, útvonal és
időpont) - a keletkező települési hulladék mennyiségek figyelembe vételével - a
közszolgáltató köteles elkészíteni és arról az ingatlanhasználókat változás esetén is értesíteni.
2. A hulladékkezelési közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó szerződés
egyes tartalmi elemei
2.§ (1) A települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás igénybevételének
módját és feltételeit a közszolgáltató és az ingatlanhasználó, között létrejövő szerződés
határozza meg.
(2) A szerződés tartalmazza:
a) a közszolgáltatót és ingatlanhasználó nevét, lakcímét,
b) a közszolgáltatással érintett ingatlan címét,
c) a közszolgáltatás igénybevételének kezdő napját,
d) a teljesítés helyét,
e) az ürítési gyakoriságot és az ürítés idejét napok szerint,
f) szükség esetén az ingatlanhasználó által meghatározott, az ingatlanon előreláthatólag
keletkező települési hulladék mennyiségét, amelyre a közszolgáltatást az ingatlanhasználó
veszi,
g) a gyűjtőedények használatának jogcíméről és módjáról,
h) a közszolgáltatási díjról és alkalmazásának feltételeiről,

i) a közszolgáltatási díj megfizetésének módjáról, határidejéről,
j) a szerződés módosításának, felmondásának feltételeiről, és
k) az irányadó jogszabályok meghatározásáról.
3. A települési hulladék gyűjtésére és elszállítására való átadásra szolgáló
gyűjtőedények
rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos jogok és kötelezettségek
3.§ (1) A közszolgáltató az ingatlanhasználóval kötött, a hulladékkezelési közszolgáltatás
teljesítésére vonatkozó szerződésben foglalt települési hulladék mennyiséget köteles csak
elszállítani. Az ingatlanhasználó, ha a gyűjtőedények űrtartalmát meghaladó mennyiségű
települési hulladékot alkalomszerűen kíván elszállíttatni, úgy a közszolgáltató által azonosító
jellel ellátott, az e célra rendszeresített zsákkal megteheti, melyet a közszolgáltató bocsát
rendelkezésre.
(2) Az ingatlanhasználó az alkalmazható gyűjtőedények közül olyan űrméretűt és abban a
darabszámban köteles igénybe venni, amellyel az ingatlanán keletkezett települési hulladék
tárolása két ürítés között környezetszennyezés nélkül megoldható.
4. A települési hulladék gyűjtésére és elszállítására való átadásra szolgáló
gyűjtőedények elhelyezésével, használatával és kezelésével kapcsolatos kötelezettségek
4.§ (1) Az ingatlanhasználó köteles a gyűjtőedényeket a települési hulladék elszállítása
céljából a közszolgáltató által megjelölt időpontban, a közterületen, a begyűjtést végző
gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni. A gyűjtőedényt
legfeljebb a szállítási napot megelőző napon, 18 órától lehet kihelyezni a közterületre.
(2) A települési hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelének - a
közterület szennyezésének elkerülése érdekében - lecsukott állapotban kell lennie. A
települési hulladékot a gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, hogy az edény mozgatásakor és
ürítéskor ne szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza.
5. A lomtalanítás szabályai
5.§ A közszolgáltató egy héttel előre meghirdetetten időpont és hely meghatározásával
évente egy alkalommal lomtalanítást köteles szervezni.
6. A hulladékkezelési közszolgáltatási díj
6.§ A hulladékkezelési közszolgáltatási díj megfizetésére a közszolgáltatóval kötött egyedi
szerződésben meghatározott ingatlanhasználó köteles. Az ingatlanhasználó a díjat közvetlenül
a közszolgáltató felé negyedévente köteles megfizetni.
7. A személyes adatok kezelése
7. § [1]A Ht. 38. § (3) bekezdésében meghatározott adatokat a közszolgáltató tartja nyilván.
A nyilvántartás vezetésének célja a közszolgáltatási tevékenység ellátásával kapcsolatos e
rendeletben és a Ht.-ben előírt kötelezettségek teljesítésének vagy megsértésének a
megállapítása, ellenőrzése. A nyilvántartásban szereplő adatokat törvényben meghatározott
személyek ismerhetik meg. Ha az ingatlanhasználó megváltozik, a változást követő napon a
Ht. 38. § (3) bekezdésben meghatározott adatait törölni kell.
8. Üdülőingatlanokra vonatkozó előírások

8. § (1) Az üdülőingatlanok használóira az e rendelet 1-7. §-aiban foglalt szabályokat kell
alkalmazni, a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel.
(2) A közszolgáltatónál köteles bejelenteni az év melyik hónapjában tartózkodik az
ingatlanán. Ezen időszak alatt köteles a közszolgáltatást igénybe venni.
9. Időlegesen használt és a nem használt ingatlanokra vonatkozó szabályok
9. § (1) A beépítetlen használaton kívüli, illetve időlegesen használt ingatlan esetében (a
továbbiakban: üres ingatlan) használóira az e rendelet 1-7. §-aiban foglalt szabályokat kell
alkalmazni, a (2) bekezdésben foglaltak kivételével.
(2) Az ingatlanhasználó kérheti írásban a közszolgáltatótól a kötelező közszolgáltatás
szüneteltetését az üres ingatlan esetében, ha ingatlanától megszakítás nélkül legalább 30
napig távol van, és a távollétet megelőzően legalább 15 nappal korábban írásban a
közszolgáltatónak bejelentette.
10. Záró rendelkezések
11. § (1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Dunaalmás Község Önkormányzatának a települési szilárd hulladékkal
kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 10/2001.(XII.11.) ÖK. számú
rendelete.
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A rendeletet 2014. március 27. napján kihirdettem.
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Hatályon kívül helyezte a 9/2016 (VII.14.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatálytalan: 2016.
07. 15-től

