
Dömös Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (III.3.) önkormányzati rendelete

a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás igénybevételének szabályairól

Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény
88. § (4) bekezdésben 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)  A közszolgáltatás  a  község teljes  közigazgatási  területére  kiterjed.  A közszolgáltató:  Vértes
Vidéke  Hulladékgazdálkodási  Nonprofit  Kft.(a  továbbiakban:közszolgáltató).  A  település
közigazgatási területén található valamennyi 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.

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,  ezen  tényt  alátámasztó  dokumentummal
bizonyítania kell (szerződés, tulajdoni lap).

(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.

(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.

1/A. §1

E rendelet alkalmazásában:
1. adatszolgáltatás: a nyilvántartásban szereplő adatok meghatározott részének hozzáférhetővé

tétele, átadása az adatkezelésre jogosult hatóságnak szervezetnek;
2. ingatlanhasználó: a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 2.

§  (1)  bekezdés  34.  pontjában meghatározott  fogalom,  azzal,  hogy ha az  ingatlanhasználó
személye  nem  állapítható  meg,  úgy  e  rendeletben  foglalt  kötelezettségek  teljesítése  az
ingatlan tulajdonosát terhelik. Több tulajdonos esetén a kötelezettség egyetemleges.

1 Az 1/A. §-t a Dömös Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (X. 5.) önkormányzati rendelete 1. 
§-a iktatta be.
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3. üdülőingatlan (a továbbiakban: időlegesen használt ingatlan): az az ingatlan, amelyben sem
bejelentett  lakóhellyel,  sem  bejelentett  tartózkodási  hellyel,  sem  életvitelszerűen  nem
tartózkodik  senki,  valamint  a  használati  szezon  időtartamán  túl  az  ingatlan  nincs
használatban. A használati szezon április 15-től október 15-ig tart.

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
igénybeveszi,

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.
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(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.

(3)2 A  települési  hulladék  begyűjtését,  elszállítását  végző  gépjárművel  nem  megközelíthető
ingatlanok, területek esetében, továbbá ahol szabványos gyűjtőedény tárolására nincs lehetőség, és
ezt a körülményt az ingatlanhasználó a közszolgáltatónak igazolja 120 L űrméretű, egyedi jelöléssel
ellátott hulladékgyűjtő zsákban történhet a hulladék kihelyezése. A hulladékot a közszolgáltató által
meghatározott helyekre, módon és időpontig lehet kihelyezni. Ebben az esetben 120 L űrméretű
hulladékgyűjtő  edénynek  megfelelő  közszolgáltatási  díjfizetési  kötelezettség  terheli  az
ingatlanhasználót.

5. A lomtalanítás szabályai

5. §

A közszolgáltató előre egyeztetett  időpontban házhoz menő gyűjtésként  évente egy alkalommal
lomtalanítást  köteles  szervezni.  A közszolgáltató  a  lomtalanítást  3  m3 erejéig  térítésmentesen
biztosítja.

6. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj

6. §

A  hulladékgazdálkodási  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. §3

(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.

(2) A közszolgáltató a közszolgáltatási szerződéshez szükséges személyes adatokat elsődlegesen az
ingatlanhasználó  adatszolgáltatása  alapján  ismeri  meg.  A személyes  adatok  kezelése  során  a
közszolgáltató a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011.
évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően köteles eljárni.

(3)  Az  Önkormányzat  a  közszolgáltatási  feladat  végrehajtásához  a  közszolgáltató  számára
szükséges információkat rendszeresen biztosítja az új ingatlanhasználók tekintetében (cím, helyrajzi
szám,  rendeltetés),  illetve  jelzi  a  közszolgáltatónak,  ha  tudomása  van  arról,  hogy  az  egyes

2 A 4. § (3) bekezdését a Dömös Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (X. 5.) önkormányzati 
rendelete 2. §-a iktatta be.

3 A 7. § a Dömös Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (X. 5.) önkormányzati rendelete 3. §-ával 
megállapított szöveg.
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ingatlanhasználók nem,  vagy nem a  jogszabályokban meghatározottak  szerint  veszik  igénybe a
közszolgáltatást.

(4)  A  közszolgáltató  jogosult  egyes,  a  közszolgáltatás  ellátásához  kapcsolódó  részfeladatai
tekintetében adatkezelőt, adatfeldolgozót megbízni.

(5) A közszolgáltató a Ht.-ben meghatározott adatokon kívül a közszolgáltatással érintett ingatlanok
helyrajzi számát is kezelheti, továbbá – az ingatlanhasználó önkéntes adatszolgáltatása alapján –
kezelheti az ingatlanhasználó egyéb adatait (telefonszám, e-mail cím).

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)4 Üdülőingatlan esetén az ingatlanhasználó a közszolgáltatást folyó év április 15-től október 15-
ig köteles igénybe venni. A közszolgáltatási díj megfizetése a használati időszaknak megfelelően
április 15-től július 15-ig és július 16-tól október 15-ig tartó időszakra történik.

(3)5 Az  ingatlanhasználó  –  figyelemmel  a  Ht.  47.  §  (4)  bekezdésére  –  120  L  űrméretű
hulladékgyűjtő  edénynek  megfelelő  közszolgáltatási  díjfizetési  kötelezettség  mellett  a
közszolgáltató által rendszeresített 120 L űrméretű, egyedi jelöléssel ellátott hulladékgyűjtő zsák
átvételére lesz jogosult, amennyiben hulladékgyűjtő edénnyel nem rendelkezik és megfelel a 4. §
(3) bekezdésben leírt feltételeknek.

9. Időlegesen használt és a nem használt ingatlanokra vonatkozó szabályok

9. §

(1)6 A beépítetlen használaton kívüli, illetve időlegesen használt ingatlan esetében (a továbbiakban
együtt: 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. Közterület tisztántartására vonatkozó előírások

10. §

4 A 8. § (2) bekezdése a Dömös Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (X. 5.) önkormányzati 
rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

5 A 8. § (3) bekezdését a Dömös Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (X. 5.) önkormányzati 
rendelete 4. § (2) bekezdése iktatta be.

6 A 9. § (1) bekezdése a Dömös Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (X. 5.) önkormányzati 
rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.
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(1) Az ingatlanhasználó köteles gondoskodni, ha az ingatlana előtt járda van, akkor az ingatlana
előtti  az  ingatlanával  határos  járda,  tisztántartásáról,  az  ingatlana  előtti  járda  hiányában  az
ingatlanával határos terület 3 méter szélességben történő tisztántartásáról.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon kívül az ingatlanhasználó köteles:
a) az ingatlannal határos terület melletti nyílt árok és ennek műtárgyai tisztán tartásáról,
b) az ingatlanáról a járda és az úttest fölé benyúló ágak eltávolításáról és
c) az épület falán vagy a kerítésen elhelyezett, időszerűségüket vesztett, szakadt, jogellenesen

elhelyezett falragaszok folyamatos eltávolításáról.

11. Záró rendelkezések

11. §

(1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
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