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Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

8/2016. (V. 03.) önkormányzati rendelete 

Az Önkormányzat hulladékgazdálkodási közfeladatáról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a hulladékról szóló 

2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 

bekezdés 19. pontja szerinti feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  

 

1. Általános rendelkezések 

 

1. § (1) A rendelet területi hatálya Kakucs Község Önkormányzata (a továbbiakban: 

Önkormányzat) közigazgatási területére terjed ki. 

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a 

továbbiakban: Ht.) 2. § (1) bekezdés 34. pontja szerinti ingatlanhasználókra, valamint a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységet végzőkre. 

(3) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos  

a) közszolgáltatásra,  

b) közterület tisztán tartására. 

(4) A rendeletben használt fogalmakat magasabb szintű jogszabályok, elsődlegesen a Ht. 2. §-

ában foglaltak definiálják. 

(5) Az Önkormányzat hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatait elsődlegesen a Ht. 33. –

37/B. §-ai rögzítik. 

(6) Az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat tartalma:  

a) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás helyi szintű részletszabályainak 

meghatározása,  

b) a hulladékgazdálkodási közszolgáltató kiválasztása,  

c) a közszolgáltatási szerződés megkötése, 

 (7) Az állam hulladékgazdálkodási közfeladatait elsődlegesen a Ht. 32/A. §-a rögzíti. 

 

2. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatási terület határa 

 

2. § A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma kiterjed a Ht. 42. § (1) és (2) 

bekezdésében meghatározott tevékenységekre. 

 

3. § A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási terület határa Kakucs község belterületére és a 

közszolgáltatás körébe bevonható külterületi ingatlanokra terjed ki. 

 

3. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységet végzők 

 

4. § (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységek közül  

a) a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék átvételét, gyűjtését és a hulladéklerakó 

helyre hulladékkezelés és ártalmatlanítás céljából történő elszállítását a Csévharaszt és 

Kakucs Községi Önkormányzatok által közösen alapított: CSÉV-KA Nonprofit Kft. 

(2212 Csévharaszt, Kossuth L. utca 43/B.), mint Közszolgáltató (a továbbiakban: 

Közszolgáltató), 

b) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás országos szintű megszervezését az NHKV 

Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság (a továbbiakban: Koordináló szerv) 

végzi.  
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(2) A települési szilárd hulladék elhelyezése kezelés vagy ártalmatlanítás céljából 

a) a háztartási hulladék, és a háztartási hulladékhoz hasonló hulladéknak minősülő 

hulladékból a vegyes hulladék (továbbiakban: vegyes hulladék) esetében: az .A.S.A. 

Magyarország Kft. (2360 Gyál, Kőrösi út 52.) által üzemeltetett, Gyál, 044/11. 

helyrajzi szám alatt található 

b) az elkülönítetten vagy szelektíven gyűjtött hulladékok esetében: az NHSZ OKÖT 

Nonprofit Kft. (2370 Dabas, Szent István út 133.) által üzemeltetett, Dabas, 0108/2. 

helyrajzi szám alatt található  

hulladéklerakó helyeken történik. 

 

4. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendje és módja,  

a Közszolgáltató és az ingatlanhasználó ezzel összefüggő jogai és kötelezettségei,  

az elkülönített vagy szelektív hulladék gyűjtése 

 

4.1. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendje és módja  

 

5. § (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása írásban rögzített, legfeljebb 10 évre 

vonatkozó közszolgáltatási szerződés alapján történik.  

(2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás feltételeiben, rendjében bekövetkezett 

változásokról a változás bekövetkezte előtt legalább 15 nappal a Közszolgáltató a honlapján, 

vagy az Önkormányzat honlapján és hirdetmény formájában tájékoztatást nyújt.  

(3) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tekintetében a Közszolgáltató és az 

ingatlanhasználó közötti szerződéses jogviszonyt a közszolgáltatás rendelkezésre állásának és 

az ingatlan használatának ténye hozza létre.  

 

6. § (1) A települési szilárd hulladékok közül a vegyes hulladék és a zöldhulladék elszállítása 

hetente 1 alkalommal, keddi napon, 5 órától - 15 óráig a hulladék tömörítésére alkalmas 

járművel történik.  

(2) A vegyes hulladék elszállítására akkor kerül, ha az ingatlanhasználó a hulladékot a saját 

tulajdonában lévő, vagy a Közszolgáltatótól bérelt és a Közszolgáltató szállítóeszközéhez 

rendszeresített gyűjtőedénybe helyezi el.  

(3) Alkalmazható gyűjtőedények: 

a) 60 literes hulladékgyűjtő edényzet,   

b) 80 literes hulladékgyűjtő edényzet,   

c) 110 vagy 120 literes hulladékgyűjtő edényzet, vagy annak hiányában maximum 80 

liter befogadóképességű hulladékgyűjtő zsák.  
(4) A gyűjtőedényekben elhelyezhető települési szilárd hulladék súlya: 

a) 60 literes hulladékgyűjtő edényzet esetén: legfeljebb 13 kg,  

b) 80 literes hulladékgyűjtő edényzet esetén: legfeljebb 18 kg, 

c) 110 vagy 120 literes hulladékgyűjtő edényzet, vagy maximum 80 literes gyűjtőzsák 

esetén: legfeljebb 25 kg.  

(5) A 60 vagy 80 literes gyűjtőedény igénybevételére jogosult ingatlanhasználó a vegyes 

hulladékot a (3) bekezdés c) pontjában meghatározott gyűjtőedényben is elhelyezheti abban 

az esetben, ha azon a Közszolgáltató - megkülönböztetés céljából - felragasztott vagy egy 60, 

vagy egy 80 liter űrmértéket jelző matricát. Ebben az esetben ezen gyűjtőedényekben 

kizárólag a matricán feltüntetett űrméretnek megfelelő mennyiségű hulladék helyezhető el. 

(6) Az a vegyes hulladék kerül elszállításra, melyet az ingatlanhasználó az általa használt 

ingatlan elé a (3) bekezdésben megjelölt gyűjtőedényben - a (4) bekezdésben meghatározottak 

figyelembevételével - a közterületre kihelyez.  

(7) A biológiailag lebomló hulladékot biológiailag lebomló hulladékgyűjtő zsákban lehet az 

elszállítás céljából a közterületre kihelyezni. 
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(8) A zöldhulladékot az ingatlanhasználóknak elsősorban komposztálással kell 

újrahasznosítaniuk, melyhez az igénylőknek az Önkormányzat biztosított 

komposztálóedényeket. 

(9) Ha a Közszolgáltató a szállítási feladatát a meghatározott szállítási napon nem tudja 

teljesíteni, e tényről a honlapján, vagy az Önkormányzat honlapján és hirdetményi úton 

értesíti az ingatlanhasználókat.  

(10) Az elmaradt szállítást a Közszolgáltató a szállítást akadályozó tényező megszűnését 

követő legkésőbb 48 órán belül elvégzi.  

 

7. § (1) A 6. § (3) bekezdés a) pontjában részletezett gyűjtőedényt kizárólag a lakóingatlant 

egyedül és életvitelszerűen használó természetes személy ingatlanhasználó veheti igénybe 

abban az esetben, ha annak tényét a jegyző által a Koordináló szerv részére kiadott igazolás 

bizonyítja. 

(2) A 6. § (3) bekezdés b) pontjában részletezett gyűjtőedényt kizárólag a lakóingatlant ketten 

és életvitelszerűen használó természetes személy ingatlanhasználók vehetik igénybe abban az 

esetben, ha annak tényét a jegyző által a Koordináló szerv részére kiadott igazolás bizonyítja.  

(3) A kedvezményes hulladékmennyiség érvényesítésére való jogosultság a kérelem 

benyújtását követő hónap első napjától állapítható meg. A kedvezmény mértékét a Koordináló 

szerv határozza meg a 110 vagy 120 literes edényzetre, vagy azt helyettesítő zsákra 

megállapított mindenkori közszolgáltatási díj mértékének - fajlagos költségeket figyelembe 

vevő - arányos csökkentésével. 

 

4.2. Közszolgáltató jogai és kötelezettségei  

 

8. § (1) A Közszolgáltató jogait és kötelezettségeit elsődlegesen a Ht. 41. - 44. §-aiban 

foglaltak rögzítik. 

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl a Közszolgáltató joga, hogy  

a) amennyiben az ingatlanhasználó által kihelyezett vegyes hulladékgyűjtő edénybe 

veszélyes hulladék került elhelyezésre, vagy a folyékony hulladék elhelyezése miatt a 

gyűjtőedényből befagyás, vagy egyéb okokból a hulladék nem üríthető, megtagadja a 

gyűjtőedényzet kiürítését, illetve a gyűjtőzsák elszállítását,  

b) megtagadja a hulladék begyűjtését azon ingatlanhasználó esetében,  

ba) aki a hulladékgazdálkodási szolgáltatás szüneteltetését kérte - a szüneteltetés 

idejére,  

bb) aki nem megfelelő hulladékgyűjtő edénybe - a gépi ürítésre nem alkalmas 

hulladékgyűjtő edényzetbe, zsákba, vagy meghatározott esetekben nem a 

Közszolgáltató által rendszeresített hulladékgyűjtő zsákba - helyezte el az általa 

elszállításra kihelyezett hulladékot,  

c) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést a Ht. 45. § (2) bekezdésében 

foglalt eseteken túl a közszolgálati szerződésben meghatározott módon felmondja.  

 

9. § A Közszolgáltatónak a Ht. 41. § - 44. §-aiban, és az általa az Önkormányzattal megkötött 

közszolgáltatási szerződésben foglaltakon túli kötelezettsége, hogy: 

a) gondoskodjon a hulladékgyűjtő edényzet ürítésének gondos elvégzéséről,  

b) amennyiben a gyűjtőedényzet megrongálódása a nem megfelelő ürítés során történt, 

gondoskodjon az edényzet saját költségén történő megjavításáról, ha az nem 

lehetséges, cseréléséről, 

c) a Ht. 53. §-ában foglalt feladatok biztosítása érdekében ügyfélszolgálatot 

működtessen. 
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4.3. Az ingatlanhasználó jogai és kötelezettségei 

 

10. § (1) Az ingatlanhasználó jogait és kötelezettségeit elsődlegesen a Ht. 38. - 40. §-ai 

rögzítik. 

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl az ingatlanhasználó joga, hogy  

a) az ingatlanán képződő vegyes hulladékot tartalmazó gyűjtőedényt vagy zsákot - 

közterület-használati engedély nélkül - a szállítás napját megelőző 18.00 órától a 

szállítás napjának 20.00 órájáig ürítés céljából a közterületen tárolja,  

b) az általa e rendeletben foglaltak szerint kihelyezett hulladékgyűjtő edényzet és zsák 

a szállításra megjelölt napokon az ingatlana elől elszállításra kerüljön,  

c) amennyiben a gyűjtőedényzet megrongálódása a Közszolgáltató által végzett nem 

megfelelő ürítés során történt, kérje az edényzet - 15 napon belüli - Közszolgáltató 

költségén történő megjavítását, ha az nem lehetséges cseréjét,  

d) kérje a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás időleges szüneteltetését,  

e) panasszal éljen, javaslatot tegyen a Koordináló szerv vagy a Közszolgáltató felé, ha 

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással nem elégedett.  

 

11. § Az ingatlanhasználónak a Ht. 38. § - 40. §-aiban foglaltakon túli kötelezettsége, hogy: 

a) amennyiben beépített ingatlan használója, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást 

igénybe vegye (nem mentesíti az ingatlanhasználót a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatás igénybevételének kötelezettsége alól az, ha a szolgáltatást nem, vagy 

csak részben kívánja igénybe venni),  

b) amennyiben ingatlanhasználó-váltás történik, vagy új ingatlan esetében 

ingatlanhasználat kezdődik, annak tényét a változást követő 15 napon írásban 

bejelentse a Koordináló szervnek,  

c) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. 

(XII. 31.) Korm. rendelet 4.-5. §-aiban foglaltak figyelembevételével  az ingatlanán 

képződő vegyes és elkülönítetten gyűjtött hulladékot  

ca) gyűjtse,  

cb) a gyűjtőedényt az ingatlanán tárolja,  

cc) a gyűjtőedényt ürítés céljából szállítási napokon a közterületre kihelyezze 

úgy, hogy az a közterületen a begyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és 

ürítésre alkalmas helyen legyen, ugyanakkor a közlekedést ne akadályozza,  

cd) a hulladék gyűjtésével - illetve saját szállítással - kapcsolatos biztonsági 

követelményeket betartsa, a környezetet ne veszélyeztesse, szennyezze, 

károsítsa, megakadályozza a hulladék kiszóródását,  

d) a települési szilárd és folyékony hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi 

követelményekről szóló 16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet 4. § (1), (2), (4) bekezdése, 

valamint 5. § (1) bekezdésében meghatározott előírásokat betartsa, ennek figyelembe 

vételével:  

da) zárható edényzetben gyűjtse a hulladékot,  

db) a gyűjtőedényzet rendszeres tisztításáról és fertőtlenítéséről gondoskodjon,  

dc) a hulladékgyűjtés során történő szennyezés esetén a terület megtisztításáról 

és fertőtlenítéséről szükség szerint gondoskodjon,  

e) a vegyes hulladékgyűjtő edényzet űrtartalmát meghaladó vegyes hulladékot a 

Közszolgáltató által rendszeresített vegyes hulladékot gyűjtő zsákban gyűjtse, 

elszállítás céljából a gyűjtőzsákot bekötve helyezze ki a közterületre,  

f) gondoskodjon arról, hogy a hulladékgyűjtő edényekbe és zsákokba csak az e 

rendeletben meghatározottak szerint kerüljön hulladék elhelyezésre, és a hulladék 

szilárd halmazállapotú legyen, az ürítést végzők egészségét, testi épségét ne 

veszélyeztesse, a gépi ürítést ne akadályozza és a berendezésben kárt ne okozzon,  
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g) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás díját a Koordináló szervnek megfizesse, 

h) gondoskodjon arról, hogy a saját tulajdonában lévő hulladékgyűjtő edényzet 

alkalmas legyen a rendeltetésszerű használatra és a Közszolgáltató szállító járművével 

történő ürítésre.  

 

4.4. Az elkülönített vagy szelektív hulladék gyűjtése, elszállítása 

 

12. § (1) A Közszolgáltató a település közigazgatási területén jogosult az elkülönített gyűjtést 

megszervezni, az ingatlanhasználó jogosult azt igénybe venni.  

(2) Az elkülönített hulladék gyűjtését a Közszolgáltató: 

a) házhoz menő gyűjtőjáratokkal és 

b) gyűjtőszigetek működtetésével 

biztosítja. 

(3) A települési szilárd hulladékok közül az elkülönítetten gyűjtött (újrahasznosítható) 

hulladék szállítása havi 1 alkalommal, minden hónap utolsó csütörtökjén, 6 órától – 14 óráig 

történik. Amennyiben a hónap utolsó csütörtökje ünnepnapra esik, az azt követő csütörtöki 

munkanapon történik a szállítás. 

(4) Az elkülönítetten gyűjtött hulladék ingatlantól történő elszállítására akkor kerül sor, ha az 

ingatlanhasználó a hulladékot az (5) bekezdésben meghatározott edényzetben vagy zsákban 

helyezi ki a közterületre.  

(5) Elkülönítetten gyűjtött papír-, műanyag és fémhulladékot 

a) 120 literes, sárga fedelű gyűjtőedényben, vagy 

b) szelektívhulladék-gyűjtő zsákban, átlátszó műanyag zsákban 

lehet az elszállítás céljából a közterületre kihelyezni. 

(6) A (3) és (4) bekezdésekben foglalt hulladékkihelyezés esetén az edényzetenként vagy 

zsákonként kihelyezhető hulladék súlya legfeljebb 25 kg lehet. 

(7) A szelektív gyűjtőszigeten kizárólag az edényen feltüntetett hulladékfajták helyezhetők el.  

Tilos a hulladék gyűjtőedényen kívüli elhelyezése még abban az esetben is, amikor a 

gyűjtőszigetre elvitt hulladék elhelyezésére a hulladékgyűjtő edény telítettsége miatt nincs 

mód.    

Elkülönítetten gyűjtött üveghulladék csak a szelektív gyűjtőszigeten helyezhető el. 

(8) A szelektív gyűjtőszigeten elhelyezett gyűjtőedények ürítését a Közszolgáltató szükség 

szerint, de legalább havonta 1 alkalommal elvégzi.      

(9) Gazdálkodó szervezet a lakossági gyűjtőszigeteket nem veheti igénybe. 

 

5. A lomtalanítással kapcsolatos jogok és kötelezettségek 

 

13. § (1) A lomhulladék gyűjtéséről, elszállításáról, hasznosításáról a Közszolgáltató évente 

egy alkalommal a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében, az általa meghirdetett 

időpontban, térítésmentesen gondoskodik. 

(2) A Közszolgáltató kizárólag a háztartásokban képződött, de a rendszeres hulladékszállításra 

használatos gyűjtőedényekben el nem helyezhető, nagy darabos lomhulladékot szállítja el. 

(3) A lomtalanítás keretében közterületre nem helyezhető ki: 

a) építési, bontási hulladék, 

b) hulladékká vált gumiabroncs, 

c) gépjárműroncs, 

d) az ipari, mezőgazdasági vagy szolgáltatási tevékenység során képződött hulladék, 

e) veszélyes hulladék, 

f) háztartásokban keletkező vegyes hulladék, 

g) elkülönítetten gyűjtött papír-, műanyag, fém- és üveghulladék, 

h) kerti zöldhulladék, biohulladék. 
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(4) A lomhulladék a Közszolgáltató által hirdetmény útján előzetesen megjelölt helyen és 

időben helyezhető ki.  

(5) A lomhulladékot a közterületen úgy kell elhelyezni, hogy az a jármű- és 

gyalogosforgalmat ne akadályozza, a szállító jármű által jól megközelíthető legyen, a 

zöldterületet, valamint az egyéb növényzetet ne károsítsa, és ne járjon baleset vagy károkozás 

veszélyének előidézésével. 

(6) Gazdálkodó szervezetek és díjfizetés szempontjából azonos szervek az (1) bekezdésben 

meghatározott lomtalanítási akciót nem vehetik igénybe. 

 

6. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés tartalmi elemei 

 

14. § (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötésekor figyelembe kell 

venni a Ht. 34. § (5) bekezdésében, valamint a Közszolgáltató kiválasztásáról és a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről szóló 317/2013. (VIII. 28.) Korm. 

rendelet 4. §-ában meghatározott tartalmi követelményeket.  

(2) A közszolgáltatási szerződés (1) bekezdés szerinti tartalmát az e rendeletben rögzítettek 

szerint kell meghatározni.  

(3) Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy 

az (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelő tartalommal módosítsa a Közszolgáltatóval a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést. A szerződésmódosítás során figyelembe 

kell venni, hogy a Ht. 34. § (7) bekezdése alapján a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 

szerződés legfeljebb 10 évre köthető meg. 

(4) A szerződés felmondásának esetére a Ht. 37. §-ában foglaltak az irányadóak. 

 

7. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének módja és feltételei 

 

15. § (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatáson belül a vegyes hulladék szállítási 

szolgáltatás igénybe vétele az ingatlanhasználó számára folyamatosan kötelező. 

(2) Az egyes hulladékgazdálkodási szolgáltatásokat e rendeletben, valamint a közszolgáltatási 

szerződésben meghatározott módon lehet igénybe venni.  

 

8. Az ingatlanhasználót terhelő díjfizetési kötelezettség, megfizetésének rendje, 

kedvezmények 

 

16. § (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjra vonatkozó rendelkezéseket a Ht. 46. – 

48. §-ai tartalmazzák. 

(2) A közszolgáltatási díj mértékét a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj 

megállapításáért felelős miniszter rendeletben állapítja meg.  

(3) A közszolgáltatási díj legmagasabb mértékét megállapító miniszteri rendelet 

hatálybalépéséig a díj mértékét a Ht. 91. §-ában foglaltak szerint kell megállapítani. 

 

17. § (1) Az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás díját a Koordináló szerv 

által negyedévente kiállított számla ellenében, 15 napos fizetési határidővel köteles 

megfizetni. A Koordináló szerv első alkalommal a közszolgáltatási díjra vonatkozó számlát a 

2016. április 1-től ellátott közszolgáltatási tevékenységekre vonatkozóan állítja ki. 

(2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás díját a Koordináló szerv szedi be.  

(3) Az e rendeletben nem szabályozott díjmegfizetési kötelezettség tekintetében a települési 

hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 

64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdésében foglaltakat kell megfelelően 

alkalmazni.  

(4) A díjhátralékokról és azok behajtásáról a Ht. 52. §-a rendelkezik.  
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(5) A kiszámlázott és az ingatlanhasználó által határidőn belül ki nem fizetett közszolgáltatási 

díj behajtása érdekében a Koordináló szerv intézkedik. 

 

18. § (1) A 65 éven felüli helyi lakosok szilárdhulladék-szállítási kedvezményre való 

jogosultságáról a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II. 

27.) önkormányzati rendelet 21. §-a rendelkezik. 

(2) A Koordináló szerv az (1) bekezdésben meghatározott rendeletben foglalt, kedvezményre 

jogosult ügyfelek számára csökkentett összegben küld számlát a kedvezménnyel érintett 

időszakra a Kakucsi Polgármesteri Hivatal értesítése alapján.  

 

7. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének szüneteltetése 

 

19. § Mentesül az ingatlanhasználó, ingatlantulajdonos a szolgáltatás díjának megfizetése 

alól,  

a) ha az ingatlan beépítetlen vagy lakatlan és ott települési szilárd hulladék nem 

keletkezik,  

b) a közszolgáltatásnak az ingatlanhasználó által történő, legalább 30 nap időtartamú 

szüneteltetése esetén, amelyet a Koordináló szervnek a szüneteltetés kezdete előtt - a 

szüneteltetés időtartamának pontos megjelölésével - bejelent, ha az ingatlant más sem 

használja 

a bejelentést követő hónap első napjától, 

c) a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló helyi 

önkormányzati rendeletnek a szilárdhulladék-szállítási kedvezményre való jogosultság 

megállapításáról rendelkező 21. §-ában megjelölt helyi lakos 

a mentességet megállapító önkormányzati határozatban meghatározott időponttól. 

 

8. Az üdülőként vagy időlegesen használt ingatlanokra vonatkozó szabályok 
 

20. § Az üdülőként, vagy időlegesen használt ingatlanok esetén a díj megállapítására a Ht. 47. 

§ (4) bekezdésében, valamint a 64/2008. (II. 28.) Korm. rendelet 9. §-ában meghatározottakat 

kell alkalmazni. 

 

9. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelésére 

vonatkozó rendelkezések 

 

21. § (1) A Koordináló szerv az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátása érdekében a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása, valamint a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatási díj beszedése, illetve behajtása érdekében a közszolgáltatás igénybevételére 

kötelezett ingatlanhasználókról nyilvántartást vezet.  

(2) A nyilvántartás adatköre a Ht. 38. § (3) bekezdésben meghatározott adatkörre, valamint az 

igénybe vett hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalmára – figyelemmel az állami 

hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet kijelöléséről, feladatköréről, 

az adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek részletes szabályairól 

69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 15. §-ában foglaltakra - terjed ki.  

(3) A Közszolgáltató és az Önkormányzat köteles minden olyan adatot és információt 

megadni a Koordináló szerv részére, ami feladatkörének gyakorlásához szükséges.   

(4) Az ingatlanhasználónak a változást követő 15 napon belül írásban be kell jelentenie a 

Koordináló szerv felé, ha a (2) bekezdésben meghatározott adataiban változás történt.  

(5) A Koordináló szerv az ingatlanhasználó személyes adatait a Ht. 32/A. § (5) bekezdésében 

foglaltak szerint kezelheti. 



8 

 

(6) A Koordináló szerv köteles az adatkezelés során az információs önrendelkezési jogról és 

az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseit megtartani.  

 

10. A közterület tisztán tartása 

 

22. § Az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó 

tevékenysége során köteles a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő 

tevékenységről szóló 1/1986. (II. 21.) ÉVM-EüM együttes rendelet 6. §-ában foglalt 

előírásokat betartani.  

 

11. Záró rendelkezések 

 

23. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, azonban rendelkezéseit 2016. 

április 1-jétől kell alkalmazni. 

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Kakucs Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatásról szóló 9/2015. (VII. 05.) önkormányzati rendelete. 

 

Dr. Kendéné Toma Mária sk.                                Farkasné Szabó Mária sk. 

polgármester                                                jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

1. függelék 

 

A települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatás díja:  

- természetes személy és költségvetési szerv esetén: 1.715 Ft/hó/ingatlan, (1.350 Ft + ÁFA) 

- nem természetes személy esetén (azon ingatlan esetében, ahol gazdasági társaság/egyéni 

vállalkozó székhelye/telephelye is működik): 2.435 Ft/hó/ingatlan (1.917 Ft + ÁFA) 

 

 

2. függelék 

 

A csökkentett űrmértékű edényzetekre megállapított, fajlagos költségeket tartalmazó 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatás díja:  

a) 60 literes edényzet esetén: 1.030 Ft/hó/ingatlan   (811 Ft + ÁFA) 

b) 80 literes edényzet setén:  1.370 Ft/hó/ingatlan   (1.079 Ft + ÁFA) 


