Mezőkomárom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014. (IX.16.) önkormányzati
rendelete
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról
Mezőkomárom Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi
CLXXXV. törvény 39. § (2) és (5) bekezdésében, valamint 88. § (4) bekezdés a), b) és d)
pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1.§ (1) Mezőkomárom Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) az e
rendeletben foglaltak szerint biztosítja Mezőkomárom község közigazgatási területén a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatokat, amelyet a Közép-Duna Vidéke
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulással (a továbbiakban: Társulás) kötött
megállapodás keretében lát el.
(2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységet Mezőkomárom község
közigazgatási területén a „VERTIKÁL-OROSZLÁNY HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI
EGYÜTTMŰKÖDÉS” Konzorcium végzi, melynek tagjai maguk közül - a konzorciumi
megállapodásban foglaltak szerint - a VERTIKÁL Közszolgáltató Nonprofit Zrt.-t (8154
Polgárdi, Bocskai u. 39.) jelölték ki közszolgáltatónak.
(3) A VERTIKÁL Közszolgáltató Nonprofit Zrt. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
gyűjtés és szállítás feladatai nyújtásához jogosult a DÉSZOLG Dunamenti Építő és
Szolgáltató Kft. (2457 Adony, Dózsa György út 64.) alvállalkozóként történő
igénybevételére, melynek a közszolgáltatás egészéhez viszonyított aránya 17 %.
(4) A hulladékgazdálkodási tevékenység ellátásához kijelölt hulladékgazdálkodási
létesítmény: Sárbogárdi Regionális Hulladéklerakó.
(5) Az önkormányzat a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben (a továbbiakban
Hgt.) a települési önkormányzatokra vonatkozó települési hulladékgazdálkodási közfeladat
ellátására szóló feladat- és hatásköréből a közszolgáltató kiválasztására szóló hatáskörét a
Társulásra ruházta. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátását az önkormányzat a
Társulás és a közszolgáltató között kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés
útján biztosítja. A Társulás által megkötött közszolgáltatási szerződés alapján a
hulladékgazdálkodási feladatok ellátásával megbízott közszolgáltató a VERTIKÁL
Közszolgáltató Nonprofit Zrt. (8154 Polgárdi, Bocskai u. 39.), mely közszolgáltatót a
Társulás kizárólagos közszolgáltatási joggal ruházott fel.
2. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma
2.§[1] (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás Mezőkomárom község közigazgatási
területén a Hgt. 2. § (1) bekezdésének 27. pontjában meghatározott szolgáltatás.
(2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás – a tevékenység tartalmában – az alábbiakra
terjed ki:
a) az ingatlanhasználó által a közszolgáltató szállítóeszközeihez rendszeresített
gyűjtőedényzetben, vagy az e rendeletben megjelölt egyéb módon az ingatlanon gyűjtött és a

közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési szilárd hulladék begyűjtésére és rendszeres,
vagy alkalmi elszállítására;
b) az ingatlanon összegyűjtött nagy darabos, a közszolgáltatás keretében rendszeresített
gyűjtőedényzet méreteit meghaladó, lomtalanítás körébe vont háztartási szilárd hulladék
évente egy alkalommal - az ingatlanhasználóval előre egyeztetett időpontban - történő
begyűjtésére és a közszolgáltató általi elszállítására;
c) a településen elkülönítetten - szelektív hulladékgyűjtő szigeten -, valamint a szelektíven
összegyűjtött újrahasznosítható hulladék legalább havi 1 alkalommal, előre egyeztetett
időpontban történő begyűjtésére és a közszolgáltató általi elszállítására;
d) az ingatlanokon összegyűjtött komposztálható hulladék (a továbbiakban: zöldhulladék)
tavaszi és őszi időszakban 4-4 alkalommal, előre egyeztetett időpontban történő begyűjtésére
és a közszolgáltató általi elszállítására;
e) az a)-d) pontokban foglaltak szerint gyűjtött, begyűjtött és elszállított települési szilárd
hulladék elhelyezésére, kezelésére és ártalmatlanítására.
(3) A közszolgáltatási terület határa Mezőkomárom község közigazgatási területe.
(4) 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
hulladékgyűjtő edényzet méretét alkalmanként meghaladó háztartási hulladék.
e. üdülőingatlan: „a helyi adókról” szóló 1990. évi C. törvény 52. § 20. pontjában
meghatározott ingatlan.
f. életvitelszerű tartózkodás: egy magánszemély akkor tartózkodik életvitelszerűen egy
ingatlanban, ha az számára ténylegesen életvitelszerű lakóhelyéül 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.
3. A közszolgáltatás ellátásának rendje és módja,
a közszolgáltatási szerződés egyes tartalmi elemei[2]
3.§ (1)[3] A Hgt. szerinti ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást köteles
igénybe venni. Az ingatlanhasználó a települési hulladékot a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII.31.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Korm. rendelet) 4.§ (1)-(6) bekezdései és (8)-(9) bekezdései, valamint 5. § (1)
-(2) bekezdései és 8. § (2) bekezdése szerint, és a települési szilárd és folyékony hulladékkal
kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 16/2002. (IV.10.) EüM rendelet (a

továbbiakban: EüM rendelet) 4. § (1)-(2) bekezdései, valamint 5. § (1) bekezdésében
foglaltak szerint gyűjti.
(2) A magánszemély ingatlanhasználó és a közszolgáltató közötti - általános
közszolgáltatási feltételekkel szabályozott - jogviszonyt a közszolgáltatás igénybevétele, az
első felajánlásának ténye, költségvetési szervek és gazdálkodó szervezetek esetében külön
szolgáltatási szerződés hozza létre.
(3)[4] A közszolgáltató a települési vegyes hulladék begyűjtéséről heti 1 alkalommal, hétfői
napokon gondoskodik.
(4)[5] A hulladék begyűjtésének, elszállításának rendjéről (gyakoriság, útvonal és időpont) a
közszolgáltató a lakosságot hulladékgyűjtő naptár formájában tájékoztatja, azt a honlapján
közzéteszi. Az önkormányzat a helyben szokásos módon közzéteszi a hulladékgyűjtő
naptárat.
(5) A közterületen szervezett rendezvény során keletkezett hulladék tárolásáról, szállításáról
a rendezvény szervezője köteles gondoskodni a közszolgáltatóval kötött külön szerződés
alapján.
4.§ (1) A közszolgáltató a szelektív hulladékgyűjtés érdekében 1 darab szelektív
hulladékgyűjtő szigetet biztosít a lakosság számára, amelyben elkülönítetten papír, műanyag
és üveg gyűjtendő[6].
(2) A házhoz menő újrahasznosítható hulladék szelektív gyűjtése a (3) bekezdésben
felsorolt hulladékok lehetőleg áttetsző műanyag gyűjtőzsákba, az ingatlan előtti közterületre
való kihelyezésével történik, oly módon, hogy az a közlekedést ne akadályozza.
(3) A (2) bekezdés szerinti hulladékgyűjtés keretében gyűjtendő[7] hulladék:
a) műanyag ásványvizes- és üdítős [8] palackok,
b) műanyag tisztítószeres-, mosószeres-, és öblítős flakonok,
c) többrétegű italos (tejes, gyümölcsleves) dobozok,
d) tiszta csomagoló fóliák,
e) fémdobozok (sörös, üdítős, konzerves),
f) papír (újság, karton).
(4) A műanyag palackokat és flakonokat, a fémdobozokat, valamint a több rétegű italos
kartondobozokat kiöblítve, laposra préselve kell a gyűjtőzsákban elhelyezni.
(5) Az (2) bekezdésben foglalt szelektív hulladékgyűjtés keretében a papírt összehajtva és
összekötözve, vagyis kötegelve kell az ingatlan előtti közterületre kihelyezni.

(6) A zöldhulladék gyűjtése ingyenesen, megfelelő teherbírású zsák igénybevételével, vagy
maximum 70 cm hosszú és 50 cm átmérőjű kötegelt formában, alkalmanként 0,5 m³
mennyiségben történik[9].
5.§ (1) A közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében évente egy
alkalommal házhoz menő lomtalanítást biztosít külön díj felszámítása nélkül. Az elszállítás
feltétele, hogy ne legyen díjhátralék. A lomtalanítás lebonyolításáról és megszervezéséről, a
hulladék elszállításáról és ártalmatlanításáról a közszolgáltató gondoskodik az
ingatlanhasználóval történő előzetes egyeztetést követően.
(2) A lomtalanítás során nem kerül elszállításra:
a) elbontott gépjármű karosszéria,
b) építési, bontási hulladék,
c) veszélyes hulladék (olaj, festék, akkumulátor, stb.),
d) elektromos, elektronikai készülékek,
e) gally, salak, trágya, szalma, egyéb növényi és állati hulladék,
f) gumiabroncs,
g) heti szemétszállítás körébe tartozó háztartási, valamin gazdálkodói-vállalkozói
tevékenységből származó hulladék,
h) kézi erővel nem rakható túlsúlyos, vagy túlméretes hulladék.
(3) A nagydarabos lom kivételével a kisebb méretű anyagok kizárólag bezsákolva,
kötegelve kerülnek elszállításra.
6.§ (1)[10] Mezőkomárom község közigazgatási területén a vegyes hulladék gyűjtésére
szolgáló, választható hulladékgyűjtő edényzet mérete:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

60 literes hulladékgyűjtő edényzet,
80 literes hulladékgyűjtő edényzet,
110 literes hulladékgyűjtő edényzet,
120 literes hulladékgyűjtő edényzet,
240 literes hulladékgyűjtő edényzet,
770 literes hulladékgyűjtő edényzet,
1100 literes hulladékgyűjtő edényzet.

(1a)[11] A közszolgáltató a Korm. rendelet 7. §-a szerinti formában köteles az
ingatlanhasználó számára a hulladékgyűjtő edényzetek közti választási lehetőséget
biztosítani.
(2) A hulladékgyűjtő edényzetben elhelyezhető hulladékot meghaladó mennyiségű
háztartási hulladék gyűjtését, elszállítását és ártalmatlanítását a közszolgáltatónál
beszerezhető és általa forgalmazott Vertikál feliratú műanyag hulladékzsák biztosítja.

(3) A többlethulladék gyűjtésére szolgáló hulladékzsák egységárát a szolgáltató állapítja
meg.
(4)[12]
(5) Háztartási és egyéb hulladék tárolása, kezelése – (6) bekezdésben foglalt kivétellel kizárólag a közszolgáltatást végző által üzemeltetett Sárbogárd város közigazgatási területén
lévő hulladéklerakóban történhet. Amennyiben az elhelyezés nem ott történik, úgy az
engedélyezett lerakón történő elhelyezés tényét hitelt érdemlően bizonylatolni kell.
(6) Mezőkomárom község közigazgatási területén települési hulladék átmeneti tárolása,
kezelése kizárólag a közszolgáltatást végző által üzemeltetett hulladékgyűjtő szigeteken
szelektíven történhet az engedélyezett lerakóba történő szállításig. Az átmeneti elhelyezés
rendjét, módját a hulladékgyűjtő létesítmények üzemeltetési rendje tartalmazza.
6/A.§[13] (1) A közszolgáltató és az ingatlanhasználó között a közszolgáltatás
igénybevételéről szóló szerződést (a továbbiakban: közszolgáltatási szerződés) írásban kell
megkötni.
(2) A közszolgáltatási szerződés tartalmi elemei:
a) a felek megnevezése és azonosító adatai,
b) a közszolgáltatás igénybevételének kezdő napja,
c) a teljesítés helyét
d) az ingatlanhasználó[14] által használt gyűjtőedények megnevezése űrtartalom és
darabszám szerint, a gyűjtőedények használatának jogcíme,
e) az ürítési gyakoriság és az ürítés ideje napok szerint,
f) a közszolgáltatás díja és alkalmazásának feltételei,
g) a közszolgáltatási díj megfizetésének módja,
h) a szerződés módosításának, felmondásának, szüneteltetésének feltételei,
i) az irányadó jogszabályok meghatározása,
j) a közszolgáltatás mértékét meghaladó, az ingatlanhasználó[15] igényei szerinti
többletszolgáltatás és annak díja,
k)[16] a szerződéskötés helye, ideje,
l)[17] a szerződő felek aláírása.
4. Közszolgáltató jogai és kötelezettségei
7.§ (1) A közszolgáltató jogosult és köteles, a közszolgáltatást igénybevevő
ingatlanhasználóktól a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített, valamint egyéb
gyűjtőedényben:
a) a települési hulladék rendszeres begyűjtésére és elszállítására,
b) a bármilyen okból a szállítási napon (hétfőn) elmaradt hulladék begyűjtésének és
elszállításának pótlására az azt követő munkanapon, vagy az akadály elhárulását követő
legközelebbi szolgáltatási napon, amikor a szolgáltatás szünetelése idején felgyűlt hulladékot
is köteles elszállítani.

(2) A közszolgáltató köteles a gyűjtőedény kiürítését kíméletesen, az elvárható
gondossággal végezni.
(3) A gyűjtőedényben okozott kárt a közszolgáltató térítésmentesen köteles kijavítani, ha a
károkozás neki felróható okból következett be. A közszolgáltató köteles az ebből eredő
karbantartási munka és javítás időtartamára az ingatlanhasználónak helyettesítő gyűjtőedényt
biztosítani.
(4) Ha a károkozás nem róható fel a közszolgáltatónak, a használhatatlanná vált
gyűjtőedény javítása, pótlása az ingatlanhasználót terheli.
(5) A közszolgáltató jogosult a hulladék elszállítását megtagadni, ha:
a) megállapítható, hogy a gyűjtőedényben kihelyezett hulladék az ürítés, vagy a szállítás
során a szállítást végző személyek életében, testi épségében, egészségében, továbbá a
begyűjtő járműben, vagy berendezésében kárt okozhat, vagy a hasznosítás, illetve kezelés
során veszélyeztetheti a környezetet,
b) a kihelyezett gyűjtőedény mérgező, robbanó, folyékony, veszélyes, vagy olyan anyagot
tartalmazó, amely a települési hulladékkal együtt nem gyűjthető, nem szállítható, nem
ártalmatlanítható, és nem minősül települési hulladéknak.
c) a hulladék nem a közszolgáltató szállítóeszközeihez rendszeresített szabványos
hulladékgyűjtő edényzetben került átadásra.
(6) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás feltételeiben, rendjében bekövetkezett
változásokról a közszolgáltató az ingatlanhasználót köteles a változást megelőzően legalább 5
nappal írásban, vagy hirdetmény útján tájékoztatni.
(7) A közszolgáltató köteles tevékenységéről a képviselő-testületnek évente egy
alkalommal beszámolni.
5. Az ingatlanhasználó jogai és kötelezettségei
8.§ (1) Az ingatlanhasználó köteles az ingatlanán keletkező, vagy birtokába került települési
hulladékot az e rendeletben meghatározott módon, vagy helyen gyűjteni, továbbá az
elszállítás, hasznosítás, és ártalmatlanítás érdekében a közszolgáltatást végző részére átadni. E
kötelezettség teljesítése során az ingatlanhasználó köteles:
a)[18] az ingatlanán keletkező hulladék mennyiségét a megelőzés elve alapján a legkisebb
mértékűre szorítani, az elkülönítetten gyűjtött hulladékot külön gyűjteni,
b) a települési hulladékot – különös tekintettel a hulladék további kezelésére – az
elszállításra való átvételig gyűjteni, tárolni, ennek során megfelelő gondossággal eljárni
annak érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne
veszélyeztesse, a természetes és épített környezetet ne szennyezze, a növény- és állatvilágot
ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja,
c) az ingatlanán keletkező települési hulladék kezelésére az önkormányzat által szervezett
közszolgáltatást igénybe venni és a hulladékot az e rendeletben feljogosított
közszolgáltatónak átadni.

(2) Ha az ingatlanhasználó a tulajdonosváltozás, vagy egyéb ok folytán a közszolgáltatás
igénybevételére kötelezetté válik, köteles ezt a tényt a kötelezettség keletkezését követő 15
napon belül a közszolgáltatónak bejelenteni.
(3) Gazdálkodó szervezet a termelési hulladékot elkülönítetten kell gyűjtse. A termelési
hulladékra a termelési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységek
végzéséről szóló kormányrendelet előírásait kell alkalmazni.
A nem természetes személy ingatlanhasználó, azaz a jogi személy, illetve a jogi
személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság a háztartási hulladékhoz hasonló hulladék
részét képező vegyes hulladékot, amely az érintett ingatlan területén az elkülönített
hulladékgyűjtésből visszamarad, a közszolgáltatónak köteles átadni.
(4) Azon ingatlanhasználó, akinek ingatlanán települési hulladék keletkezik, de az ingatlana
egyidejűleg valamely gazdálkodó szervezet cégnyilvántartásába bejegyzett székhelyéül,
telephelyéül vagy fióktelepéül is szolgál, köteles a közszolgáltatás körébe tartozó hulladékát a
gazdálkodó szervezetnek az ingatlanon folytatott gazdasági tevékenysége során keletkezett
hulladéktól elkülönítetten gyűjteni. Az ingatlanhasználó e hulladék kezelésére is köteles a
közszolgáltatást igénybe venni.
(5) Az ingatlanhasználó köteles a közszolgáltató által használt szabványos gyűjtőedényzet
beszerzésére, javítására, pótlására, folyamatos tisztántartására. A szabvány hulladékgyűjtő
edényzetet – igény esetén – a közszolgáltató bérleti díj ellenében, bérleti szerződés alapján
biztosítja az ingatlanhasználónak. Ezen jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.
évi V. törvény 6:331.§ - 6:341.§-ának szabályai az irányadók.[19]
(6) A közszolgálgatás igénybevételére kötelezett ingatlanhasználó a közszolgáltatásból nem
vonhatja ki magát arra való hivatkozással, hogy a közszolgáltatást a hulladéktermelés
hiányában nem, vagy csak részben veszi igénybe.
9.§ (1) A települési hulladék gyűjtéséhez az ingatlanhasználó olyan űrtartalmú, illetve
darabszámú gyűjtőedényt köteles igénybe venni, hogy abban a megadott szállítási napok
között keletkező települési hulladék az előírásoknak megfelelően elhelyezhető legyen.
(2)[20] A 60 literes hulladékgyűjtő edényzet használatát a lakóingatlant egyedül és
életvitelszerűen használó ingatlanhasználó veheti igénybe.
(3)[21] A 60 literes hulladékgyűjtő edényzetet igénylő köteles a közszolgáltató részére a
települési önkormányzat jegyzője által kiállított 30 napnál nem régebbi dokumentummal
igazolni a közszolgáltatás igénybevételének helye szerinti közigazgatási címen bejelentett
lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek számát.
(4)[22]
(5)[23] Az igazolások közszolgáltató részére történő benyújtását követően a 60 literes
hulladékgyűjtő edény igénybevételére vonatkozó írásbeli szolgáltatási szerződés megkötése
az igénylő és a közszolgáltató között kötelező. A kisebb térfogatú edényzet beszerzésének,
alkalmazásának feltétele a szolgáltatási szerződés megkötése.

(6) A közszolgáltatás igénybevevője köteles az egy háztartásban élő személyek számában
bekövetkezett változást annak bekövetkezésétől számított 8 napon belül a közszolgáltató
részére bejelenteni.
(7) Amennyiben a közszolgáltató megállapítja, hogy az ingatlanhasználó az egy
háztartásban élő személyek száma tekintetében tett nyilatkozata valótlan, igényt tarthat a
valótlan tartalmú nyilatkozat benyújtásának időpontjára visszamenőleg 1 darab 120 literes
hulladékgyűjtő edényzet heti egyszeri ürítési gyakoriság figyelembevételével megállapítható
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjának egyösszegű megfizetésére.
(8) Abban az esetben, ha a szolgáltatás igénybevevője a keletkező települési hulladék
meghatározott gyűjtéséhez és szállításra való átadásához a szükséges űrtartalmú illetve
darabszámú gyűjtőedénnyel megfelelő mértékben, mennyiségben nem rendelkezik, köteles a
nagyobb űrtartalmú illetve több gyűjtőedény iránti igényét a közszolgáltatónak bejelenteni. A
nagyobb térfogatú, illetőleg több darabszámú edényzet beszerzésének, alkalmazásának
feltétele a szolgáltatási szerződés megkötése.
(9) Az alkalmazott gyűjtőedény űrtartalma, illetve darabszáma az adott ürítési gyakoriság
figyelembe vételével akkor csökkenthető, ha rendszeresen kisebb mennyiségű hulladék
keletkezik, mint amennyinek a gyűjtésére a korábban alkalmazott edényzetet alkalmazták. A
csökkentett űrtartalmú, illetőleg darabszámú gyűjtőedénynek mindenkor alkalmasnak kell
lennie a keletkezett hulladék előírás szerinti gyűjtésére és elszállításra való átadására. A
kisebb térfogatú, illetőleg kevesebb darabszámú edényzet beszerzésének, alkalmazásának
feltétele a szolgáltatási szerződés megkötése.
10.§ (1) Az ingatlanhasználó köteles a gyűjtőedényeket a hulladék elszállítása céljából a
közszolgáltató által megjelölt időpontban, a közterületen, a begyűjtést végző gépjárművel
megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni. A kihelyezett gyűjtőedény nem
akadályozhatja a gyalogos- és járműforgalmat.
(2) A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelének – a közterület
szennyezésének elkerülése érdekében – lecsukott állapotban kell lennie.
(3)[24] A kiürített hulladékgyűjtő edényzetet a szállítás napján a közterületről be kell vinni.
11.§ (1) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatás szüneteltetését kérheti írásban, vagy
személyes bejelentés keretében a közszolgáltatónál, amennyiben az ingatlanban
folyamatosan, de legalább 90 napig nem tartózkodik senki és emiatt hulladék sem keletkezik.
A szüneteltetési kérelmet legkésőbb a szüneteltetés kívánt kezdő időpontjával megegyező
napon kell a közszolgáltatóhoz eljuttatni, jelezve a szünetelés lejártának várható időpontját. A
szünetelés feltételeiben bekövetkezett változásról 8 napon belül írásban kell a közszolgáltatót
értesíteni.
(1a)[25] A szünetelés alkalmanként legfeljebb 6 hónap időtartamra kérhető. A kérelem
korlátlan alkalommal megismételhető.
(2) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatás szüneteltetését kérheti írásban, vagy személyes
bejelentés keretében a közszolgáltatónál az olyan beépítetlen, vagy teljesen lakatlan ingatlan
tekintetében, ahol életvitelszerűen senki sem tartózkodik és ahol hulladék sem keletkezik.
Ez esetben a közszolgáltató részére az ingatlanhasználó köteles a települési önkormányzat
jegyzője által kiállított 30 napnál nem régebbi dokumentummal igazolni, hogy a

közszolgáltatás igénybevételének helye szerinti közigazgatási címen bejelentett lakóhellyel
vagy tartózkodási hellyel senki nem rendelkezik. Az ingatlantulajdonost a díjfizetési
kötelezettség alóli mentesség a bejelentést követő hónap első napjától illeti meg. Az
ingatlantulajdonos köteles az ingatlan újbóli használatba vételét 8 napon belül a
közszolgáltató részére bejelenteni.
(2a)[26] Az ingatlanhasználó a közszolgáltatás szüneteltetését kérheti üdülőingatlan
vonatkozásában is. Az ingatlan üdülő jellegét a kérelmező ingatlanhasználónak kell igazolnia.
Az üdülőingatlan ingatlanhasználója április 1. és szeptember 30. közötti időszakban köteles a
közszolgáltatást igénybe venni, a díjfizetési kötelezettsége is ezen időszak alatt áll fenn. Ha az
üdülőingatlan ingatlanhasználója egész évben életvitelszerűen tartózkodik az ingatlanban, úgy
kérelmére egész évben jogosult a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételére, és
köteles a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosítása után az egész évre
vonatkozó díj megfizetésére.
(3) Amennyiben a közszolgáltató megállapítja, hogy az ingatlanhasználó közszolgáltatás
szüneteltetésére vonatkozó nyilatkozata valótlan, igényt tarthat a közszolgáltatás
szüneteltetésére vonatkozó valótlan tartalmú nyilatkozat benyújtásának időpontjáig
visszamenőleg az általa meghatározott gyűjtőedény heti egyszeri ürítési gyakoriság
figyelembevételével megállapítható hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj egyösszegű
megfizetésére.
6. A közszolgáltatás díja
12.§ (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj meghatározását külön jogszabály
tartalmazza.
(2) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatásért a közszolgáltató által utólagosan,
negyedévenként megküldött számla alapján, díjat köteles fizetni.
(2a)[27] A közszolgáltatási díj fizetésének módja:
a) készpénz,
b) csoportos beszedési megbízás,
c) banki átutalás,
d) készpénz-átutalási megbízás.
A díjfizetési módot az ingatlanhasználó szabadon választja meg, valamint jogosult a
választott fizetési módot változás bejelentési eljárásban megváltoztatni.
(3) Az ingatlanhasználó változása esetén a közszolgáltatás díját a közszolgáltatóhoz történt
bejelentése hónapjának utolsó napjáig a korábbi, azt követően pedig az új tulajdonos köteles
megfizetni.
(4) Az ingatlanhasználó változás-bejelentésével egyidejűleg az új ingatlanhasználó és a
közszolgáltató között a szerződés létrejön.
(5)[28] Mezőkomárom Község Önkormányzata az ingatlanhasználó részére a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjfizetésre vonatkozóan kedvezményt nem állapít
meg.
6/A.[29] A hulladékgazdálkodási bírság

12/A.§ (1) A gyűjtőedényben, nem a megfelelően elkülönítetten gyűjtött hulladék
elhelyezése esetén, a közszolgáltató az elkülönített gyűjtés szabályainak megsértését
dokumentálja, és az ingatlanhasználót felszólítja az elkülönített gyűjtés szabályainak jövőbeni
betartására, valamint a gyűjtőedénybe elhelyezett hulladékot vegyes hulladékként
hulladékkezelésre elszállítja.
(2) A közszolgáltató - (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelő - felszólítását 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 dokumentumokat megküldi a
település jegyzője részére, és kezdeményezi a hulladékgazdálkodási bírság kiszabását.
(3) A változás bejelentésének az elmulasztása esetén a közszolgáltató kezdeményezésére az
ingatlanhasználót a települési önkormányzat jegyzője hulladékgazdálkodási bírsággal sújtja.
(4) A hulladékgazdálkodási bírság kiszabására a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről,
valamint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló 271/2001. (XII.21.) Korm.
rendelet 2. § (2)-(5) bekezdéseiben foglalt szabályokat kell alkalmazni.
(5) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás fennállása során az annak alapjául szolgáló
tényeket a települési önkormányzat jegyzője ellenőrizheti, ennek érdekében figyelembe veszi
a lakcímnyilvántartás adatait.
7. Adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettség
13.§[30] (1) A közszolgáltató a közszolgáltatás nyújtása céljából jogosult kezelni az
ingatlanhasználónak a Hgt. 38. § (3) bekezdésében meghatározott adatokat.
(2) A közszolgáltató az (1) bekezdésben meghatározott adatokat – amennyiben e rendelet
kivételt nem tesz – a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés létrejöttének
időpontjától a közszolgáltatási szerződés megszűnésének időpontjáig kezeli.
(3) A (2) bekezdéssel ellentétben, amennyiben az ingatlantulajdonosnak a közszolgáltatási
szerződés megszűnésének időpontjában a közszolgáltatóval szemben, közszolgáltatási
díjhátraléka áll fenn, a közszolgáltató az adatokat a hátralék, valamint a késedelmi kamat és a
felmerült költségek összegének megtérüléséig, de legkésőbb a Hgt. 52. § (4) bekezdésében
meghatározott időpontig tartja nyilván és kezeli.
(4) A közszolgáltató belső szabályzatában köteles megteremteni és fenntartani az
adatkezelés személyi és tárgyi feltételeit, gondoskodni az adatok biztonságáról, meghatározni
azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre
juttatásához szükségesek.
(5) Az adatkezelést a közszolgáltató azon munkavállalói végzik, akiknek az adatkezelés és
feldolgozás és nyilvántartás a munkaköri feladatai közé tartozik. Az adatkezelést végzők e
tevékenységüket úgy folytatják, hogy az adatokhoz az arra jogosulatlan személyek ne
férjenek hozzá, ne ismerhessék meg.
(6) A közszolgáltató a közszolgáltatás kapcsán rendelkezésére bocsátott adatokat kizárólag
a közszolgáltatás biztosítása céljából használja fel, azokat harmadik személy részére tovább

nem adja. A személyes adatok kezelése során a közszolgáltató az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek
megfelelően köteles eljárni.

8. Záró rendelkezések
14.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a
település tisztaságáról szóló 4/2000. (VI.27.) önkormányzati rendelet 13-16.§-a.
Köő Péter s.k.
polgármester

Szanyi-Nagy Józsefné s.k.
címzetes főjegyző

Kihirdetési záradék:
E rendelet a Dégi Közös Önkormányzati Hivatal Mezőkomáromi Kirendeltségének
hirdetőtábláján 2014. szeptember 16-án kihirdetésre került.
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