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Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2016. (XII.5.) önkormányzati rendelete
a település hulladékgazdálkodási közfeladatról

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2016. (XII. 5.) önkormányzati rendelete
a település hulladékgazdálkodási közfeladatról[1]

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV.
törvény 88. § (4) bekezdésének a) b) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi
Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. §
(3) bekezdésben biztosított véleményezési jogkörben eljáró Fejér Megyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály szakmai véleményének kikérésével, a környezet
védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (2) bekezdésben biztosított állást
foglaló jogkörben eljáró Fejér Megyei Önkormányzat állásfoglalásával a következőket rendeli el:

I. FEJEZET
TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKEZELÉSI KÖZFELADAT

1. A hulladékgazdálkodási közfeladat tartalma, a közfeladat terület határa, fogalom meghatározások

1. § (1) A hulladékgazdálkodási közfeladat Mezőfalva Nagyközség közigazgatási területén „a
hulladékról” szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban:Ht.) 2. § (1) bekezdésének 27.
pontjában meghatározott szolgáltatás.

(2) A közfeladat területi határa Mezőfalva közigazgatási területe.

(3) E rendelet alkalmazásában,
a) házhoz menő hulladékgyűjtés: a közszolgáltató által megvalósított olyan   elkülönített

gyűjtés, melynek keretében az önkormányzati rendeletben meghatározott hulladékfajtákat
a közszolgáltató az ingatlanhasználótól átvéve szállítás során is elkülönítetten kezeli.

b) hulladékgyűjtő naptár: azon előre meghatározott ürítési napok jegyzéke, melyeken a
vegyes hulladéknak, valamint az elkülönítetten gyűjtött hulladéknak az
ingatlanhasználótól a Közszolgáltató általi szállítása megvalósul, és amely tartalmazza az
ürítés útvonalát is.

c) szüneteltetés: olyan jogintézmény, amelynek alapján az ingatlanhasználó a
Közszolgáltató felé tett írásbeli bejelentése alapján a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás biztosítása a Közszolgáltató által felfüggesztésre kerül.

d) többlethulladék: az ingatlanhasználónál keletkező, a közszolgáltatási szerződés
szerinti gyűjtőedény méretét alkalmanként meghaladó háztartási hulladék.

e) életvitelszerű tartózkodás: egy magánszemély akkor tartózkodik életvitelszerűen egy
ingatlanban, ha az számára ténylegesen életvitelszerű lakóhelyül szolgál, onnan szervezi
életét, ott folytatja az életviteléhez szükséges tevékenységeket, közüzemi szolgáltatásokat
vesz igénybe annak kapcsán, valamint elsődleges elérhetőségi címeként, levelezési
címeként jelenik meg a hatóságoknál, közműszolgáltatóknál.

2. A közfeladat ellátása, a közszolgáltató tagjai
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2.  § (1) Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata jelen rendeletben foglaltak szerint
hulladékgazdálkodási közfeladatot (a továbbiakban: közfeladat) tart fenn. A közfeladat a
hulladék (a továbbiakban: hulladék) rendszeres elszállítására, a közfeladat keretében
összegyűjtött hulladék ártalmatlanítását szolgáló létesítmény működtetésére, valamint a
begyűjtött hulladék ártalmatlanításra és hasznosításra történő átadására terjed ki.

(2) Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) „a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13. § (1)
bekezdésének 19. pontjában meghatározott kötelező közfeladatot a Közép-Duna Vidéke
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás útján látja el.

    (3)[2] Mezőfalva közigazgatási területén a hulladék kezelését, összegyűjtését, elszállítását,
     ártalommentes elhelyezését, valamint a szolgáltatás folyamatosságának biztosítását a
     közszolgáltatás ellátására kiírt közbeszerzési eljárás útján jogosultságot nyert, és a
     Társulással hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést kötött VERTIKÁL     
     Közszolgáltató Nonprofit Zrt. (8154 Polgárdi, Bocskai u. 39., www.vertikalrt.hu (a
     továbbiakban: Közszolgáltató) végezheti, aki a közszolgáltatás végzésére vonatkozóan   
     együttműködési megállapodást kötött a Dunanett Nonprofit Kft-vel (2400 Dunaújváros, 
     Budai N. A. u. 2., www.dunanett.hu), mint alvállalkozóval (a továbbiakban:  
     Közszolgáltató). A közszolgáltatói alvállalkozónak a közszolgáltatás egészéhez  
     viszonyított részvételi aránya 100%.

3. § Nem terjed ki a rendelet hatálya a veszélyes hulladékokra, és a velük összefüggő tevékenységre.

4. § A település üdülőövezettel nem rendelkezik.

        3.  A hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásának rendje, módja, a közszolgáltató és az
ingatlanhasználó ezzel  

                            összefüggő jogai és kötelezettségei, hulladékgazdálkodási bírság és a gyűjtőedényzet

       5. § (1)[3] Az ingatlanhasználó a települési hulladékot a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
végzésének  

           feltételeiről szóló 385/2014. (XII.31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 4.§
(1)-(6) bekezdései és 

           (8)-(9) bekezdései, valamint 5. § (1)-(2) bekezdése szerint gyűjti.

(2) Az ingatlanhasználó köteles az önkormányzat által szervezett közfeladatot a jelen
rendeletben foglaltak szerint igénybe venni.

(3) Az ingatlanhasználó köteles a települési hulladék részét képező elkülönítetten gyűjtött
hulladékokat külön gyűjteni.

(4) Az az ingatlanhasználó, akinek ingatlanán hulladék keletkezik, de az ingatlana egyidejűleg
gazdálkodó szervezet székhelyéül, telephelyéül vagy fióktelepéül is szolgál, köteles a hulladékát
a gazdálkodó szervezetnek az ingatlanon folytatott gazdasági tevékenysége során keletkezett
hulladéktól elkülönítetten gyűjteni, és a Ht. 31. § (2) bekezdésben előírt kezelési módok
valamelyikéről gondoskodni.

(5) A közterületen szervezett rendezvény során keletkezett hulladék tárolásáról, szállításáról,
ártalommentes elhelyezéséről a rendezvény szervezője köteles gondoskodni.

http://www.vertikalrt.hu/
http://www.dunanett.hu/
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(6) A papírhulladékokat olajos, zsíros, vagy egyéb élelmiszer-szennyeződéstől mentesen
összehajtogatva és összekötözve kell gyűjteni.

(7) Műanyag/fém gyűjtése átlátszó zsákban történik.

(8) Az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásáért a Ht. 38. § (2)
bekezdésében foglaltak szerint hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat fizet. Az erről szóló
számlát a Ht. 32/A. §-a alapján az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott
állami koordináló szervezet, az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és
Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: NHKV Zrt.) bocsájtja ki.

(9) A közszolgáltatási díjat az ingatlanhasználó a részére kiállított számla ellenében, a számla
kézhezvételének napját követő 15 napos határidőn belül, negyedévente, utólag köteles
megfizetni az NHKV Zrt. részére.

(10) A közszolgáltatási díj fizetésének módja:

                a. készpénz    
                b. csoportos beszedési megbízás  
                c. banki átutalás, vagy          
                d. készpénz-átutalási megbízás.

(11) A díjfizetési módost az ingatlanhasználó szabadon választja meg, valamint jogosult a
választott fizetési módot változás bejelentési eljárásban megváltoztatni.

(12) A közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített, vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló
gyűjtőedények megvásárlásáról, pótlásáról, elhelyezéséről és javításáról az ingatlanhasználó
gondoskodik.

(13) A szabvány gyűjőedényt – igény esetén – a Közszolgáltató bérleti díj ellenében, bérleti
szerződés alapján biztosítja az ingatlanhasználóknak. Ezen jogviszonyra „a Polgári
Törvénykönyvről” szóló 6:331. §-6:341. §-ának szabályai az irányadóak.

6. § (1) Az ingatlanhasználó kötelezettsége, hogy az ingatlanon keletkező háztartási hulladékot
az elszállításra való átvételig az ingatlanán gyűjtse, illetve azt megfelelő gyűjtőedényben tárolja,
a Közszolgáltatónak rendszeres időközönként átadja.

(2) A Közszolgáltató a vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedények biztosítására
vonatkozóan a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014.
(XII.31.) Korm. rendelet 7. §-ában foglaltakat köteles alkalmazni.

(3) Az ingatlanhasználó a hulladék gyűjtésére, illetve elszállítására a tulajdonát képező vagy a
részére biztosított és a Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített azonosító matricával
ellátott szabványos gyűjtőedényt köteles használni.

(4) A vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedények típusai:
     a)    60 literes gyűjtőedény,
     b)    80 literes gyűjtőedény,
     c)  110 literes gyűjtőedény,
     d)  120 literes gyűjtőedény,
     e)  240 literes gyűjtőedény,
     f) 1100 literes gyűjtőedény

7. § (1) Az ingatlanhasználónak a gyűjtőedényt a hulladék elszállítása céljából a közszolgáltató
által megjelölt időben, minden héten csütörtök reggel 6 óráig, közterületen, saját ingatlana előtt a
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gyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen kell elhelyeznie. A
gyűjtőedényt legfeljebb a szállítási napot megelőző napon 18 órától lehet kihelyezni a
közterületre, és a szállítási nap 20 óráig tartható a közterületen.

(2) A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelének – a közterület
szennyezésének elkerülése érdekében – lecsukott állapotban kell lennie. A hulladékot a
gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, hogy az az edény mozgatásakor és ürítésekor ne szóródjon
ki, valamint a gépi ürítést ne akadályozza. A gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű- és
gyalogos forgalmat. Elhelyezése nem járhat baleset vagy károkozás előidézésével.

(3) A gyűjtőedény mellett kiegészítő megoldásként a Közszolgáltató Ügyfélszolgálatán átvehet
egyedi jelölésű hulladékgyűjtő zsákot. Az elszállítás és hulladékkezelés teljes díját az NHKV
Zrt. részére megfizeti. Az egyedi jelöléssel ellátott köztisztasági zsák alkalmazható amennyiben

a) az ingatlanon keletkező hulladék mennyisége alkalmilag meghaladja a gyűjtőedény
űrtartalmát,

b) a szabványos gyűjtőedénybe nem fér bele, de háztartási kommunális hulladéknak minősül,
vagy

c) a többlethulladék által az edény túlsúlyos lenne.
A köztisztasági zsák csak bekötve helyezhető ki a közterületre.

8. § (1) Az ingatlanhasználó köteles bejelenteni, ha a közszolgáltatás igénybevételére
kötelezetté válik. E tényt a keletkezést követő 8 napon belül mind a természetes
ingatlanhasználó, mind a gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó a Közszolgáltatónak írásban
köteles bejelentenie.

(2) Az ingatlanhasználó személyében történt változást mind a régi, mind az új
ingatlanhasználónak be kell jelentenie a Közszolgáltatónak. Ekkor az eredeti ingatlanhasználót a
változás hónapjának utolsó napjáig terheli a díjfizetési kötelezettség. A bejelentés elmulasztása
esetén a számlázás módosítása csak a bejelentést követő hónap első napjától kérhető.

(3) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezett ingatlanhasználó a közszolgáltatásból nem
vonhatja ki magát arra való hivatkozással, hogy a szolgáltatást a hulladéktermelés hiányában
nem, illetve csak részben veszi igénybe.

9. § (1) A gyűjtőedénybe tilos mérgező, veszélyes vagy robbanó hulladékot rakni.

(2) Ha a közszolgáltató alkalmazottai megállapítják, hogy a tárolóedényben az (1) bekezdésben
megjelölt anyagot, tárgyat helyeztek el vagy túltöltött, a kiürítést jogosultak megtagadni. A
kiürítés megtagadásáról a Közszolgáltató az ok feltüntetésével értesíti az ingatlanhasználót és
ezzel egyidejűleg a személyzet köteles azt dokumentálni is. Az emiatt el nem szállított hulladék
elszállításáról az ingatlanhasználó köteles gondoskodni.

(3) Ha a gyűjtőedény olyan nedves hulladékot tartalmaz, amely az edényben összetömörödött,
vagy befagyott, vagy a benne lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy az elhelyezett hulladék
összsúlya meghaladja a terhelhetőségét, és emiatt a gyűjtőedényt az előírt módon kiüríteni nem
lehet, az ingatlanhasználó köteles a visszamaradt hulladékot, illetve a ki nem üríthető
gyűjtőedényt szabályszerűen kiüríteni, használhatóvá tenni.

(4) a gyűjtőedény folyamatos tisztán tartása az ingatlanhasználó feladata. A gyűjtőedényt az
ingatlanhasználónak szükség szerint, de legalább évente két alkalommal ki kell tisztítani és
fertőtleníteni.

(5) A gyűjtőedényben, nem a megfelelően elkülönítetten gyűjtött hulladék elhelyezése esetén,
a Közszolgáltató az elkülönítetten gyűjtött hulladék elhelyezése esetén, a Közszolgáltató az
elkülönített gyűjtés szabályainak megsértését dokumentálja, és az ingatlanhasználót felszólítja az
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elkülönített gyűjtés szabályainak jövőbeni betartására, valamint a gyűjtőedénybe elhelyezett
hulladékot vegyes hulladékként hulladékkezelésre elszállítja.

(6) A Közszolgáltató – (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelő – felszólítást követően az
ingatlanhasználó egy éven belül újabb alkalommal az elkülönített gyűjtés szabályainak az (1)
bekezdésben foglalt ismételt megsértése esetén a Közszolgáltató az elkülönített hulladékgyűjtés
szabályainak megsértését dokumentálja, a dokumentumot megküldi a település jegyzője részére,
és kezdeményezi hulladékgazdálkodási bírság kiszabását.

(7) A hulladékgazdálkodási bírság kiszabására „a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről,
valamint kiszabásának megállapításának módjáról” szóló 271/2001. (XII.21.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Bírságról szóló Korm. rendelet) 2. § (2)-(5) bekezdéseiben foglalt szabályokat kell
alkalmazni.

4.  Közszolgáltatóra vonatkozó szabályok

10. § (1)  A Közszolgáltató a rendelet hatálya alá tartozó ingatlanon keletkezett hulladékot a
jelen rendeletben írt szabályok szerint köteles rendszeresen elszállítani a kijelölt hulladéklerakó
telepre, vagy annak ártalmatlanításáról más, a szakmai környezetvédelmi szabályokat megtartó
módon gondoskodni.

(2) A szállítási napon elmaradt szállítást a Közszolgáltató a szállítást akadályozó tényező
megszűnését követő legkésőbb 24 órán belül elvégzi.

(3) Az ürítési művelet során kiszóródott hulladékot a kiürítést végző személyzet a begyűjtési
folyamat megszakításával, késedelem nélkül, maradéktalanul köteles feltakarítani.

(4) Amennyiben a gyűjtőedény meghibásodása bizonyítottan a gondatlan ürítés során történt,
javításának, kicserélésének költségei a Közszolgáltatót terheli.

(5) A közszolgáltatás feltételeiben, rendjében bekövetkezett változásokról a Közszolgáltató az
ingatlanhasználót – a változás bekövetkezte előtt 15 nappal - írásban, vagy hirdetmény útján
köteles tájékoztatni.

(6)[4] A Közszolgáltató a települési hulladék gyűjtése során a Korm. rendelet 6. §-a, 9. §-10. §-
ai szerint köteles eljárni.

(7) A Közszolgáltató köteles hulladékgyűjtő naptárt készíteni, valamint azt a honlapján
közzétenni.

(8) Az Önkormányzat a helyben szokásos módon közzéteszi a hulladékgyűjtő naptárat.

5. Lomtalanításra vonatkozó szabályok

11. § (1) A lom elszállításáról évente legalább egy alkalommal a Közszolgáltató a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében térítésmentesen gondoskodik.

(2) Az ingatlanhasználónak a Közszolgáltató ügyfélszolgálatán egyedileg kell jeleznie a
lomtalanítási igényét.

(3) Lom elszállítása keretében azon feleslegessé vált használati tárgyak, eszközök, bútorok
elszállítására van lehetőség, melyek a közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtőedény
méreteit meghaladják. 
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(4) Lomtalanítás keretében közterületre nem helyezhető ki:
a) építési és bontási hulladék,
b) gumiabroncs hulladék,
c) gépjármű roncs, vagy termékként tovább nem használható jármű,
d) az ipar, mezőgazdaság vagy szolgáltatási gazdálkodói-vállalkozói tevékenységből

származó hulladék,
e) elektromos, elektronikai készülék, veszélyes hulladék,
f) heti szemétszállítás körébe tartozó háztartásokban keletkező vegyes hulladék,
g) gally, salak, trágya, szalma, kerti biohulladék,
h) állati hulladék.

(5) Az ingatlanhasználó a lomhulladékot elszállítás céljából az ingatlan előtti közterületre
helyezheti ki a Közszolgáltatóval (2) bekezdés szerint egyeztetett időpontban.

(6) Az elszállítandó lomhulladékot a közterületen úgy kell elhelyezni, hogy az a jármű és
gyalogos forgalmat ne akadályozza, a gyűjtő szállítóeszköz által jól megközelíthető legyen, a
zöldterületet és a növényzetet ne károsítsa, és ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének
előidézésével.

6. Elkülönített hulladékgyűjtés szabályai

12. § (1) Az Önkormányzat az elkülönített hulladékgyűjtési rendszer keretében a vegyes
hulladéknak:

a) a papír,
b) a fém,
c) a műanyag,
d) az üveg és
e) a zöldhulladék
hulladékfajtáktól elkülönített gyűjtését szervezi meg. A Közszolgáltató által előre

meghatározott és évente a www.dunanett.hu honlapon közzétett időpontokban az elkülönítetten
gyűjtött hulladékot elszállítja az ingatlanhasználótól, amennyiben azt a szállítás napján az előre
meghatározott formában reggel 6 óráig az ingatlan elé helyezi úgy, hogy a közúti forgalmat ne
zavarja.

             (2)[5] A 12. § (1) bekezdésének a), b), c) és e) pontjában meghatározott hulladékfajták
elkülönített gyűjtése házhoz 

             menő gyűjtéssel valósul meg. A 12. § (1) bekezdésének d) pontjában meghatározott
hulladékfajta gyűjtése 

             hulladékgyűjtő szigetek útján valósul meg.

7. Közszolgáltatási szerződésre és díjfizetésre vonatkozó szabályok

13. § (1) A Közszolgáltató kezdeményezi az ingatlanhasználóval a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási szerződés megkötését.

(2) Az ingatlanhasználókkal megkötendő közszolgáltatás igénybevételéről szóló szerződés az
alábbiakat tartalmazza:

a) a közszolgáltató azonosító adatait, valamint az ingatlanhasználónak a Ht. 38. § (3)
bekezdés szerinti adatait,

b) a közszolgáltatás igénybevételének kezdő napját,
c) a teljesítés helyét,
d) az ingatlanhasználó által használt gyűjtőedényt űrtartalom és darabszám szerint

http://www.dunanett.hu/


2020. 07. 28. MHK Jogszab�ly szolg�ltat�s

7/10

e) a gyűjtőedények használatának jogcímét és módját,
f) a közszolgáltatási díj megfizetésének módját,
g) a szerződés módosításának feltételeit,
h) a szerződő felek aláírását.

(3) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására vonatkozó, az ingatlanhasználó és a
közszolgáltató közötti jogviszony az (1) bekezdésben foglalt szerződés megkötésével, valamint
a szolgáltatás igénybevételével jön létre, mely szerint a közszolgáltató az ingatlanhasználó
számára a szolgáltatást felajánlja úgy, hogy rendelkezésére áll a közszolgáltatás teljesítése
azáltal, hogy a megjelölt ürítési napokon megkísérli a hulladék átvételét és elszállítását.

14. § (1) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatásért az NHKV Zrt. által negyedéves bontásban
megküldött számla alapján köteles a közszolgáltatási díjat fizetni.

(2) Az NHKV Zrt. a számlázási gyakorlatában bekövetkező változásról az
ingatlanhasználókat a változás bevezetését megelőzően legalább 30 nappal írásban és
egyidejűleg a honlapján tájékoztatja.

(3) A közszolgáltatási díjat tartalmazó számla adataival és összegével kapcsolatban az
ingatlanhasználó az NHKV Zrt. írásban kifogást emelhet. A kifogásnak a számla
kiegyenlítésére vonatkozó kötelezettség teljesítésére halasztó hatálya nincs. A kifogásra, annak
kézhezvételétől számított 15 napon belül az NHKV Zrt. válaszát írásban megküldi.

(4) Túlszámlázás esetén a többletösszeget az NHKV Zrt. visszafizeti vagy az
ingatlanhasználó írásbeli kérelmére azt a soron következő esedékes díjfizetési kötelezettségbe
beszámítja.

14/A. §[6] (1) A Közszolgáltató – a közfeladat ellátásával összefüggésben – a közfeladatot  
      igénybe vevő személy nyilvántartása érdekében a közfeladat igénybe vételének
      időtartama alatt jogosult az ingatlanhasználók azonosításához szükséges személyes
     (természetes személyazonosító adatok, valamint lakcím) adatok kezelésére.

     (2) A természetes személy ingatlanhasználó a közszolgáltatási szerződés megkötéséhez
     szükséges, a Ht. 38. § (3) bekezdésében meghatározott személyes adatait és –
     amennyiben az nem azonos a közfeladat igénybevételének helyével - a számlázási címet
     köteles a Közszolgáltató felhívására, valamint a személyes adatainak változását
     követően 8 napon belül bejelenteni.

     (3) A gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó a közszolgáltatási szerződés megkötéséhez a
     közhiteles nyilvántartás szerinti nevét, székhelyének, telephelyének címét, adószámát,
     a közfeladat igénybevételének helyét, valamint a számlázási és postázási címet köteles
     a Közszolgáltató rendelkezésére bocsátani. Fenti adataiban történt változást 8 napon
     belül köteles a Közszolgáltatónak bejelenteni.

     (4) A Közszolgáltató a személyes adat kezelése során köteles az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

rendelkezéseinek megfelelően eljárni.

     (5) A (4) bekezdés alkalmazásában a Közszolgáltató köteles megteremteni az adatkezelés
személyi és tárgyi feltételeit, köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, és köteles

meghatározni azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi szabályok
érvényre juttatásához szükségesek.

     (6) Az adatkezelés célja a közfeladattal összefüggően az ingatlanhasználó személyének
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megállapításához, közszolgáltatási díj behajtásához szükséges és arra alkalmas adatbázis
létrehozása és működtetése.

     (7) A Közszolgáltató az ingatlanhasználó személyes adatait a szerződéses viszony
létrejöttétől annak megszűnéséig, díjhátralék esetén a tartozás fennállásáig kezelheti.

Feladatának ellátása érdekében nyilvántartott adatokat – a behajtásra jogosult adóhatóságon kívül
- harmadik félnek nem adhatja ki. A jogviszony megszűnését követően a Közszolgáltató a kezelt
adatokat köteles megsemmisíteni.

8. Közszolgáltatás szüneteltetésére és díjkedvezményre vonatkozó szabályok

15. § (1) Ingatlanhasználó kérelmére szüneteltethető a közszolgáltatás igénybevétele annál az
üresen álló lakóházas ingatlannál, amelyen az ingatlanban sem bejelentett lakóhelye, sem
tartózkodási helye senkinek nincs, és az ingatlanon hulladék sem keletkezik. A szüneteltetés
igénybevételének további feltétele, hogy az ingatlanra vonatkozóan a kérelem benyújtásának
időpontjában érvényes közszolgáltatási szerződés álljon fenn, és a szüneteltetéssel érintett
ingatlan lakatlan,vagy beépítetlen.

(2) Az ingatlan lakatlan, beépítetlen tényét a kérelmező ingatlanhasználónak kell igazolnia, az
illetékes járási hivatal, vagy a jegyző által kiállított erre vonatkozó igazolás alapján.

(3) A szüneteltetésre vonatkozó kérelmet a rendelet 1. mellékletét képző nyomtatványon kell
a Közszolgáltatónál benyújtani. A szüneteltetés együttes feltételeinek igazolása esetén a
szüneteltetés joghatásai a kérelem benyújtásának napjával állnak be. A nyomtatványhoz
mellékelni kell azt az igazolást, amely a szüneteltetés feltételeinek fennállását igazolja. A
szüneteltetés vagy kedvezmény igénybevételének időtartama legfeljebb 6 hó, azonban a
feltételek fennállása esetén a kérelem ismételten benyújtható.

(4) A szüneteltetés időtartama alatt az ingatlanhasználó a szüneteltetést érintő bármely
változást, a változás bekövetkezésétől számított 5 munkanapon belül köteles bejelenteni a
Közszolgáltatónak. 

(5) Amennyiben a szüneteltetés időtartama alatt a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék
kerül kihelyezésre, úgy – az ingatlanhasználó egyidejű értesítése mellett – a Közszolgáltató a
hulladékot köteles elszállítani, a hulladék mennyiségének megfelelő díj felszámítása mellett.

16. § (1) Díjkedvezményt vehet igénybe az a Mezőfalván állandó lakóhellyel rendelkező
magánszemély, aki egyedül él.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában egyedül él az a személy, aki az ingatlanban egyedül lakik
és ott rajta kívül más személynek sem állandó sem tartózkodási helye nincsen. Az erről szóló
jegyzői vagy járási hivatali igazolást a Közszolgáltatóhoz kell benyújtani a minimális
közszolgáltatási díj igénybevétele érdekében.

(3) A díjkedvezmény igénybevételének kezdő időpontja a szükséges igazolás benyújtását
követő hó 1. napja. A kedvezmény igénybevételének időtartama legfeljebb 6 hó, azonban a
feltételek fennállása esetén a kérelem ismételten benyújtható.

(4) A díjkedvezmény igénybevételének időtartama alatt az egyedül élő ingatlanhasználó a
változást követő 8 napon belül köteles bejelenteni a Közszolgáltatónak, ha az ingatlanban rajta
kívül másnak lakóhely vagy tartózkodási hely kerül bejegyzésre. 

(5) A díjkedvezményként biztosított minimális közszolgáltatási díj havonta egy ürítési díjat
tartalmaz.
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9. Változás bejelentési eljárás és ellenőrzés

17. § (1) Amennyiben a közszolgáltatási szerződéssel kapcsolatos jogviszonyban – különösen a
nyújtott kedvezménnyel, vagy igényelt szüneteltetéssel kapcsolatban – változás áll be, akkor az
érintett ingatlan ingatlanhasználója köteles azt, a változás bekövetkezésétől számított 5
munkanapon belül a Közszolgáltatónak bejelenteni.

(2) A változás bejelentése írásban, a rendelet 2. mellékletében meghatározott nyomtatványon
történik.

(3) Az ingatlanhasználó változása esetén a közszolgáltatás díját a szolgáltatóhoz történt
bejelentése hónapjának utolsó napjáig a korábbi, azt követően pedig az új ingatlanhasználó
köteles megfizetni.

(4) A változás bejelentésének az elmulasztása esetén az ingatlanhasználót a települési
önkormányzat jegyzője a Bírságról szóló Korm. rendelet 2. § (2)-(5) bekezdései szerinti
bírsággal sújtja.

18. § A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás fennállása során az annak alapjául szolgáló
tényeket a települési önkormányzat jegyzője ellenőrizheti, ennek érdekében az életvitelszerű
lakhatás igazolása során figyelembe veszi a lakcímnyilvántartás adatait.

II. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

            19. § (1)  E rendelet 2017. január 1. napján lép hatályba.

            20. § Hatályát veszti Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015.
(IX.4) önkormányzati                       rendelete a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatásról és
a közterületek tisztántartásáról.

Mezőfalva, 2016.  november 30.

                   Márok Csaba  s. k.                                                                                 Borbély Anikó s. k.
                   polgármester                                                                                                jegyző

A rendelet kihirdetve: 2016. december 5.
                                                                              

                                                                                               Borbély Anikó s. k.
                                                                                                      jegyző
Egységes szerkezetbe foglalva: 2018. október 9.

                       
                                                                      
                  Márok Csaba  s. k.                                                 Borbély Anikó s. k.
                  polgármester                                                                 jegyző

[1] Módosításokkal egységes szerkezet. Hatályos: 2018. október 15. napjától.
[2] Módosította a 9/2018. (X. 5.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos: 2018. október 15. napjától.
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[3] Módosította a 9/2018. (X. 5.) önkormányzati rendelet 4.§ a) pontja. Hatályos: 2018. október 15.
napjától.
[4] Módosította a 9/2018. (X. 5.) önkormányzati rendelet 4.§ b) pontja. Hatályos: 2018. október 15.
napjától.
[5] Módosította a 9/2018. (X. 5.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2018. október 15. napjától.
[6] Beiktatta a 9/2018. (X. 5.) önkormányzati rendelet 3.§-a. Hatályos: 2018. október 15. napjától.
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