Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2015. (IV.4.) önkormányzati rendelete
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról1
-

egységes szerkezetben -

Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény
35. § a)-g) pontjaiban, a 39. § (2) bekezdésében és a 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19.
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések, a rendelet hatálya
1. § (1) Jelen rendelet célja a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás helyi szabályozásával a tiszta, rendezett,
egészséges környezet biztosítása, a hulladékok mennyiségének csökkentése, az újrahasználat és
újrahasznosítás elősegítése.
(2) A rendelet személyi hatálya a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 2. §
(1) bekezdés 34. pontja szerinti ingatlanhasználókra, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást
végzőre terjed ki.
(3) A rendelet területi hatálya kiterjed Oroszlány város teljes közigazgatási területére.
(4) A rendelet tárgyi hatálya a települési szilárd hulladék gyűjtésével, elszállíttatásával és ártalommentes
elhelyezésével kapcsolatos közszolgáltatásra terjed ki. Az Önkormányzat közigazgatási területén lévő
valamennyi ingatlanhasználó az ingatlanon keletkező települési hulladék gyűjtéséről és annak a begyűjtésre
feljogosított és engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek (a továbbiakban: közszolgáltató) történő
átadásáról az e rendeletben meghatározott módon köteles gondoskodni.
2. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása
2. § (1) Önkormányzat a hulladékgazdálkodási feladatainak ellátása érdekében a Közép-Duna Vidéke
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tagja. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás szervezése
és fenntartása a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás útján történik a
Társulási Megállapodásban rögzítettek szerint.
(2) Oroszlány város közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást a Vertikál-Oroszlány
Hulladékgazdálkodási Együttműködés látja el. Konzorcium tagjai: Vertikál Közszolgáltató Zártkörűen
Működő Részvénytársaság, Oroszlányi Környezetgazdálkodási Nonprofit Zártkörűen Működő
Részvénytársaság, Vertikál Vagyonkezelő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Tagoknak
a közszolgáltatás egészéhez viszonyított aránya: Vertikál Közszolgáltató Zártkörűen Működő
Részvénytársaság 48,091%, Oroszlányi Környezetgazdálkodási Nonprofit Zártkörűen Működő
Részvénytársaság 24,315%, Vertikál Vagyonkezelő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
27,594%.
Közszolgáltató: Vertikál Közszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság.
Alvállalkozók, valamint alvállalkozóknak a közszolgáltatás egészéhez viszonyított aránya:Dészolg Kft.
17%.,Eszköz Kft. 11,1%, Bakonyszolg Kft. 10% alatt.
A közszolgáltatási szerződés Oroszlány város területén kizárólagos jogot biztosít a közszolgáltatási feladat
ellátására. A közszolgáltatási szerződés időtartama: 2014. január 27. napjától számított 10 év.
3. A közszolgáltatás tartalma
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Módosította a 19/2016. (VII.2.) önkormányzati rendelet, és a 3/2017. (I.29.) önkormányzati rendelet.

3.

§ Oroszlány város közigazgatási területén az ingatlanokon keletkező települési hulladék
ingatlantulajdonostól, ingatlanhasználótól történő átvétele, gyűjtése, elszállítása és kezelése, valamint a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatással érintett hulladékgazdálkodási létesítmény fenntartását,
üzemeltetését biztosító, kötelező jelleggel igénybe veendő szolgáltatás.
4. A kommunális regionális szilárd hulladéklerakó hely megjelölése

4. § Az önkormányzat közigazgatási területén keletkezett települési szilárd hulladék elhelyezése a Polgárdi
Regionális Hulladéklerakóban történik.
5. A közszolgáltatás ellátásának és igénybe vételének főszabályai
5. § (1) Az ingatlanhasználó a települési hulladékot vegyes és elkülönítetten gyűjtött hulladékfajtánként köteles
gyűjteni. A vegyes hulladéktól elkülönítetten kell gyűjteni a papír-, üveg-, műanyag fém hulladékot.
(2) Az ingatlanhasználó köteles a közszolgáltatást igénybe venni, az ingatlanán keletkező vegyes
hulladékot az e rendeletben foglaltak szerinti gyűjtőedényben gyűjteni, továbbá meghatározott
időközönként a közszolgáltatónak átadni és a közszolgáltatási díjat megfizetni.
(3) Az ingatlanhasználó a hulladék gyűjtésére és elszállítására a közszolgáltató szállítóeszközéhez
rendszeresített és a keletkezett hulladék mennyiségének megfelelő méretű és számú, az ingatlanhasználó
vagy a közszolgáltató tulajdonában lévő, szabványos gyűjtőedényt köteles használni. Az ingatlanhasználó
gyűjtőedényt a közszolgáltatótól is igényelhet bérleti díj ellenében.
(4) A vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedények típusai, a gyűjtőedényekben elhelyezhető
települési hulladék maximális súlya:
a) 60 literes gyűjtőedény
b) 80 literes gyűjtőedény
c) 110 literes gyűjtőedény
d) 120 literes gyűjtőedény
e) 240 l-es edényzet
f) 770 l-es edényzet
g) 1100 l-es edényzet
(5) A vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedény nagyságát a közszolgáltató úgy köteles
meghatározni, hogy a gyűjtőedény űrmértéke igazodjon az érintett ingatlanon képződő hulladék
mennyiségéhez, figyelembe véve a településen képződő vegyes és elkülönítetten gyűjtött hulladék fajlagos
mennyiségét, az érintett ingatlant használó természetes személyek számát, valamint a szállítási
gyakoriságot.
(6) A vegyes hulladék szabványos gyűjtőedényben történő gyűjtéséhez a közszolgáltatónak biztosítania
kell az ingatlanhasználó számára, hogy legalább 2 különböző űrmértékű gyűjtőedény közül választhasson.
A választási lehetőséget a közszolgáltató az (5) bekezdésben meghatározottak figyelembe vételével köteles
biztosítani.
(7) A (6) bekezdésben rögzített 2 különböző űrmértékű gyűjtőedény közül
a) természetes személy ingatlanhasználó esetén legalább az egyik gyűjtőedény mérete a 80 litert,
b) lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használó természetes személy ingatlanhasználó esetén
legalább az egyik gyűjtőedény mérete a 60 litert
nem haladhatja meg.
(8) Amennyiben az ingatlanon keletkező hulladék mennyisége nem rendszeresen, hanem alkalmilag
meghaladja a rendelkezésre álló gyűjtőedények űrtartalmát, akkor a közszolgáltató által forgalmazott
hulladékgyűjtő zsákot kell igénybe venni.
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(9) A gyűjtőedényeket úgy kell biztosítani, hogy minden családi házas ingatlannál, vagy lakóteleknél
önálló gyűjtőedény, illetőleg minden önálló társasházi tömbnél, üzemi és egyéb célú létesítménynél,
intézménynél legalább egy önálló gyűjtőedény legyen.
(10) Amennyiben a gyűjtőedény a rendeltetésszerű használat során megsérül, vagy megrongálódik, annak
cseréjéről az edény tulajdonosa gondoskodik.
(11) A közszolgáltató megtagadhatja a hulladék elszállítását, ha
a) nem a szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben kerül átadásra, kivéve a lakosság által a
szolgáltató emblémájával ellátott fóliazsákban kihelyezett hulladékot;
b) a gyűjtőedény az alkalmazott gépi ürítési módszerrel – a tulajdonosnak felróható okból – nem
üríthető;
c) a gyűjtőedényben elhelyezett hulladék az ürítés, illetőleg szállítás során a szállítást végző
személyek életében, testi épségében, egészségében, továbbá a járműben vagy berendezésben kárt
okozhat, illetőleg az ártalmatlanítás során a környezetet veszélyezteti;
vagy
d) érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy a gyűjtőtartály mérgező, robbanó, folyékony,
veszélyes, vagy olyan anyagot tartalmaz, amely a települési szilárd hulladékkal együtt nem
gyűjthető, nem ártalmatlanítható, illetőleg nem minősül települési szilárd hulladéknak.
(12) A közszolgáltató feladatai különösen a következők:
a) tevékenységét a mindenkori jogszabályi előírásokban foglalt műszaki, közegészségügyi és egyéb
feltételeknek megfelelően ellátni;
b)2 a hulladékot Oroszlány város területén a jelen rendelet 3., 4., 5. és 6. melléklete szerinti területen
az 6. § (1) bekezdésében az adott területre meghatározott gyakorisággal kell gyűjteni és elszállítani;
és
c) megfelelő hulladéktárolókról gondoskodni, azokat a tulajdonosok rendelkezésére bocsátani.
(13) A tulajdonos kötelezettségei különösen a következők:
a) a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatást igénybe venni;
és
b) a közszolgáltatás díját határidőben megfizetni.
6. A hulladék elszállításának szabályai
6. § (1) A települési szilárd hulladékot az alábbi gyakorisággal kell elszállítani:
a) a rendelet 1. mellékletében felsorolt területen heti háromszori alkalommal; (tömbházas területek)
és
b) a rendelet 2. mellékletében felsorolt területeken heti egyszeri alkalommal; (családi házas területek)
c) 3a rendelet 5. mellékletében felsorolt területeken heti egyszeri alkalommal.
(2) A szolgáltató és a tulajdonos - külön szerződésben - az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően, az
elszállítás gyakoriságát korlátlanul növelhetik.
(3) Amennyiben a szállítási rend következtében a gyűjtőedény úgy megtelik, hogy rendszeresen mellette is
el kell helyezni a hulladékot, a szolgáltató jogosult a tényleges szükségletnek megfelelő, nagyobb
gyűjtőedény kihelyezésére.
(4) A hulladék szállítása az erre a célra szolgáló, zártrendszerű célgéppel végezhető.

2
3

Módosította a 3/2017. (I.29.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdése. Hatályba lép: 2017. április 1. napján.
Beiktatta a 3/2017. (I.29.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályba lép: 2017. április 1. napján.
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(5) Amennyiben a beütemezett járatterv szerinti szállítási napon valamilyen oknál fogva a szállítás
kimarad, úgy azt a rákövetkező munkanapon a szolgáltató pótolni köteles. Ez a szabály irányadó arra az
esetre is, ha a járatnap munkaszüneti napra esne.
(6) A hulladékot másnak a gyűjtőedényében elhelyezni tilos.
7. A tömbházas beépítésű területre vonatkozó külön szabályok
7. § (1) Az egyes lakásokban, nem lakás célját szolgáló helyiségekben keletkező települési hulladékot az erre a
célra szolgáló, szolgáltató által a tulajdonosi közösség (társasház, lakásszövetkezet, önkormányzati tömbös
beépítésű házak) rendelkezésére bocsátott gyűjtőedényben kell folyamatosan gyűjteni.
(2) A gyűjtőedényt annak tulajdonosa, birtokosa jogosult a közterületen is elhelyezni, ennek során azonban
biztosítania kell, hogy az a forgalmat se az úttesten, se a járdán ne zavarja vagy akadályozza.
(3) Az egyes társasházakban, lakásszövetkezeti házakban lévő, nem lakás célját szolgáló ingatlanok
tulajdonosai a tulajdonosi közösséggel állapodnak meg abban, hogy a náluk keletkezett hulladékot a
közösség rendelkezésére bocsátott gyűjtőedényben jogosultak-e elhelyezni, vagy sem. A tulajdonosi
közösség megbízottja a megállapodásról a szolgáltatót tájékoztatja.
(4) Amennyiben a nem lakás céljára szolgáló ingatlanok tulajdonosai a közösségi gyűjtőedény használatára
jogosultak, úgy annak befogadóképességét erre tekintettel kell meghatározni. Amennyiben a közösségi
gyűjtőedény használatát nem engedélyezik, a nem lakás célját szolgáló helyiség tulajdonosa köteles önálló
gyűjtőedény elhelyezéséről gondoskodni.
8. A családi házas területre vonatkozó külön szabályok
8. § (1) Az összegyűjtött hulladékot a tulajdonosnak legkorábban az elszállítás napját megelőző este az ingatlan
előtti közterületre kell kihelyezni, oly módon, hogy az a közlekedés biztonságát ne veszélyeztesse, a
közterületet ne szennyezze, abban kárt ne tegyen.
(2) A (1) bekezdésben foglaltakon kívüli időpontban a hulladék közterületen történő tárolása, illetve
elhelyezése tilos, ide nem értve a lomtalanítási időszakot.
(3) A gyűjtőedényeket a szállítás napját megelőző estét és a szállítás napját kivéve, a közterületen tárolni
tilos.
9. Az egyéb területekre vonatkozó külön szabályok
9. § (1) A jelen rendelet 4. mellékletében felsorolt területen a szolgáltató, az önkormányzat által megállapított
gyűjtőhelyeken, a tényleges szükségletnek megfelelő, az önkormányzattal egyeztetett befogadó-képességű
gyűjtőedényt köteles elhelyezni. A gyűjtőedény az önkormányzat tulajdonát képezi.
(2) Az érintett ingatlanok tulajdonosai kötelesek az ingatlanuknál keletkezett hulladékot rendszeresen a
gyűjtőedényben elhelyezni.
9/A § 4(1) A jelen rendelet 5. mellékletében meghatározott területeken fekvő és azon épülettel rendelkező
ingatlanok használói, akik az ingatlant időszakosan használják, a hulladékkezelési közszolgáltatás
igénybevételi kötelezettségüknek évente 10 db 120 l űrtartalmú, a közszolgáltató emblémájával ellátott
hulladékgyűjtő zsák megvásárlásával tesznek eleget.
(2) Az 5. mellékletben meghatározott területeken fekvő ingatlanon állandó lakóhellyel, tartózkodási hellyel
rendelkezők a hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételi kötelezettségüknek - a rendelet 5.§ (7)
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Beiktatta a 3/2017. (I.29.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályba lép: 2017. április 1. napján.
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bekezdésében fogalt kivétellel - évente 52 db 120 l űrtartalmú a közszolgáltató emblémájával ellátott
hulladékgyűjtő zsák megvásárlásával tesznek eleget.
(3) A természetes személy illetve a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használó természetes
személy ingatlanhasználó évente 52 db a rendelet 5. § (5) bekezdésében meghatározott űrmértékű
hulladékgyűjtő zsákra jogosult.
10. Az üzemi épületekre, intézményekre, önálló üzletekre vonatkozó külön szabályok
10. § (1) Az üzemi épületek, intézmények, üzletek tulajdonosai, használói a gyűjtőedényeket elsősorban a saját
területükön kötelesek elhelyezni. Amennyiben a saját területükön az elhelyezésre nincs lehetőség, a
gyűjtőedény az önkormányzatnál történő előzetes bejelentést követően a közterületen is elhelyezhető.
(2) A közterületen történő elhelyezés során biztosítania kell, hogy az a forgalmat se az úttesten, se a járdán
ne zavarja vagy akadályozza.
11. A terjedelmes hulladékok elszállítására vonatkozó külön szabályok
11. § (1) A lomtalanítás megszervezéséről és a lomtalanítás során a közszolgáltatónak átadott lomhulladék
átvételéről, elszállításáról az Önkormányzattal egyeztetett időpontban, évente legalább egy alkalommal a
közszolgáltató gondoskodik. A lomtalanítási akció időpontjának meghirdetése a közszolgáltató
kötelezettsége.
(2) Az alábbiakban felsorolt hulladék fajtákra a lomtalanítás nem terjed ki:
a) veszélyes hulladék (olaj, festék, akkumulátor, stb.)
b) bontott jármű karosszéria, 0,75 m átmérőnél nagyobb gumiköpeny
c) építési-bontási hulladék
d) háztartási hulladék
e) zöldhulladék
f) kézi erővel nem rakodható túlsúlyos (50 kg-nál súlyosabb), vagy túlméretes (2 méternél nagyobb
terjedelmű) hulladék
g) olyan hulladékok, amelyeket jogszabály a begyűjtésből, szállításból kizárt.
(3) A lomhulladékot a közterületen úgy kell elhelyezni, hogy az a gyalogos, illetőleg a járműközlekedést ne
zavarja, és ne akadályozza.
(4) A hulladékot kihelyezni csak a lomtalanítás meghirdetett napja előtti napon, vagy a lomtalanítás
napján szabad. Lomhulladék más esetben a közterületen nem tárolható.
12. Elkülönített gyűjtés a családi házas és a tömbházas övezetekben
12. § (1) A családi házas övezetben a papír-, fém-, műanyag hulladékot a közszolgáltató házhoz menő
szállítással az ingatlanhasználó által saját költségen beszerzett, lehetőség szerint áttetsző hulladékgyűjtő
zsákban szállítja el.
(2) A közszolgáltató az üveg hulladékot gyűjtőszigetek, gyűjtőpontok működtetésével gyűjti és szállítja el.
(3) Tömbházas övezetekben az elkülönítetten gyűjtött hulladék a közszolgáltató által működtetett, 3.
mellékletben felsorolt gyűjtőpontokon, gyűjtőszigeteken kerülhet elhelyezésre.
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(4)5 A zöldhulladék elszállítása évi 10 alkalommal a házhoz menő elkülönített hulladékgyűjtés keretében
történik.” A közszolgáltatási tevékenységet januárban két alkalommal, április, május, június, július,
augusztus, szeptember, október, november hónapokban legalább 1 alkalommal kell biztosítani.
(5) Elkülönítetten gyűjtött hulladék házhoz menő szállítása: havi egy alkalommal a közszolgáltató
honlapján megjelenített naptár szerinti időpontokban történik.
(6)6 A tömbházas övezetekben évente négy alkalommal történik a zöldhulladék elszállítása, melyből egy
alkalom január hónapra esik.

13. A szolgáltatási szerződésre vonatkozó szabályok
13. § (1) Az ingatlanhasználó és a közszolgáltató között a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására
vonatkozó jogviszony létrejöhet írásban, szóban, vagy ráutaló magatartással. Ingatlan tulajdonjogának,
bérleti jogának megszerzése esetén – az írásban történő szerződéskötésig - a szerződést ráutaló
magatartással létrejöttnek kell tekinteni.
(2) Az ingatlanhasználó és a közszolgáltató között a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására
vonatkozó jogviszony a (3) bekezdésben szabályozott közszolgáltatási szerződés megkötésével, illetve a
szolgáltatás igénybevételével jön létre, azaz a közszolgáltató a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre
áll, a megjelölt hulladékszállítási napokon megkísérli a hulladék átvételét és elszállítását.
(3) A tulajdonos és a szolgáltató közötti írásbeli szerződés különösen az alábbiakat tartalmazza:
a) a szerződő felek ( közszolgáltató és a megrendelő) megnevezése és azonosító adatai
b) a közszolgáltatás igénybevételének kezdő napja
c) a teljesítés helye
d) az ürítési gyakoriság és az ürítés ideje napok szerint
e) a közszolgáltatás díja és alkalmazásának feltételei
f) a közszolgáltatási díj megfizetésének módja
g) a szerződés módosításának, felmondásának, szüneteltetésének feltételei
h) irányadó jogszabályok meghatározása.
j) megrendelő által használt gyűjtőedény űrtartalom és darabszám szerint
gyűjtőedények használatának jogcímét (saját tulajdon vagy bérelt)
k) a közszolgáltatás mértékét meghaladó , a megrendelő igényei szerinti többletszolgáltatást és
annak díját
14. A közszolgáltatás szüneteltetésére vonatkozó szabályok
14. § (1) Szünetel a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás az ingatlanhasználó közszolgáltatónak előzetesen
benyújtott írásbeli kérelme alapján, ha az ingatlanon senki nem tartózkodik és ott hulladék sem keletkezik.
(2) A közszolgáltató a közszolgáltatás szüneteltetését a bejelentést követő hónap első napjától kezdi meg az
újabb változás bejelentéséig.
(3) A kérelemben foglaltak valóságtartalmát a közszolgáltató az ingatlanra vonatkozó „0” fogyasztást
igazoló közüzemi számla bemutatására irányuló felhívással jogosult ellenőrizni.
15. A díjfizetésre vonatkozó szabályok

5

6

Módosította a 19/2016. (VII.2.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályba lép: 2016. július 3. napján.
Beiktatta a 19/2016. (VII.2.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályba lép: 2016. július 3. napján.

6

15. § (1)7 A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáért az ingatlanhasználó köteles a Ht.-ban valamint a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításáért felelős miniszter rendeletében meghatározott
feltételek szerint megállapított díjat fizetni.
(2) 8 A közszolgáltatási díjat az állam feladatainak ellátására a Hgt. 32/A. § (2) bekezdése alapján
létrehozott Koordináló szerv részére számla ellenében, negyedéves bontásban az elszámolási időszak utolsó
napjával köteles az ingatlanhasználó megfizetni.”
(3) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a hulladékkal kapcsolatos
kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy számára a közszolgáltatást a közszolgáltató felajánlja, vagy a
közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állását igazolja.
15/A Mentességek, kedvezmények9
15/A § (1) Azon oroszlányi lakosok, akik Oroszlány Város Önkormányzatának a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról, a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 4/2015. (II.28.) önkormányzati rendelet
4. §-a szerinti rendszeres települési támogatásként nyújtott lakásfenntartási támogatásban részesülnek, ezen
rendelet alapján hulladékkezelési közszolgáltatási díjkedvezményre is jogosultak.
(2) A hulladékkezelési közszolgáltatási díjkedvezmény mértéke a hulladékgyűjtő edényzet havi ürítésének,
vagy a hulladékgyűjtő zsák éves díjának 75 %-a.
(3) A hulladékkezelési közszolgáltatási díjkedvezmény igénybevételéhez szükséges adatokat a
polgármester igazolja.
(4) Jogosulatlan igénybevétel esetén a hulladékgazdálkodási díj teljes összegét meg kell fizetnie a
szolgáltatást igénybevevőnek.
16. 10
16. § (1) A közszolgáltató a hulladékgazdálkodási szolgáltatás 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 szolgáltatás tartalmára - így különösen a hulladékgyűjtő edényzet űrtartalmára,
darabszámára, a szolgáltatás időbeli igénybevételére - terjed ki.
(3) Az ingatlanhasználónak a nyilvántartott adataiban bekövetkezett változást a változást követő 15 napon
belül írásban be kell jelentenie a közszolgáltató felé. A bejelentett változásból adódó díjváltozás kizárólag a
bejelentést követő időszaktól érvényesíthető.
(4) Tulajdonos változás esetén az ingatlan régi és új tulajdonosa 15 napon belül köteles e tényt a
szolgáltatónak írásban bejelenteni.
(5) A korábbi tulajdonost a változás hónapjának utolsó napjáig terheli a fizetési kötelezettség.
(6) A bejelentés elmulasztása esetén a számlázás módosítása csak a bejelentést követő hónap első napjától
kérhető.
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(7) A közszolgáltató köteles az adatkezelés során az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló törvény rendelkezéseit, valamint az adatvédelmi szabályzatában
meghatározott előírásokat megtartani.
(8) A közszolgáltató az ingatlanhasználó adatait a hulladékgazdálkodási szolgáltatás igénybevételére való
kötelezettség fennállásáig, illetve ha az megszűnt addig, amíg a közszolgáltatási díj megfizetésre nem
kerül, hátralék esetében a hátralék fennállásáig kezelheti.
17. Záró rendelkezések
17. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben szabályozott kivétellel - 2015. április 5. napján lép hatályba.
(2) Az 5. § (7) bekezdése 2015. július 1. napján lép hatályba.
(3) Hatályát veszti:
1. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 25/2002. (XII.25.) önkormányzati
rendelet.
2. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 25/2002. (XII. 25.) ÖK rendelet
módosításáról szóló 20/2003. (XII.3.) ÖK. rendelet.
3. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 25/2002. (XII. 25.) ÖK rendelet
módosításáról szóló 36/2004. (XII.29.) Ör. rendelet.
4. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 25/2002. (XII. 25.) ÖK rendelet
módosításáról szóló 40/2005. (XII. 28.) Ör. rendelet.
5. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 25/2002. (XII. 25.) ÖK rendelet
módosításáról szóló 33/2006. (XII. 27.) Ör. rendelet.
6. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 25/2002. (XII. 25.) ÖK rendelet
módosításáról szóló 33/2007. (XII.26.) Ör. rendelet.
7. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 25/2002. (XII. 25.) ÖK rendelet
módosításáról szóló 31/2008. (XII.11.) Ör. rendelet.
9. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 25/2002. (XII. 25.) ÖK rendelet
módosításáról szóló 35/2009. (XII.31.) Ör. rendelet.
10. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 25/2002. (XII. 25.) Ör. rendelet
módosításáról szóló 21/2010. (XII.30.) Ör. rendelet és a
11. a helyi hulladékgazdálkodási tervről szóló 2/2005. (II.9.) Ör. rendelet.

Lazók Zoltán
polgármester

Dr. File Beáta
jegyző

Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetésének napja: 2015. április 4.

Dr. File Beáta
jegyző
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