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Ócsa Város
1
 Önkormányzatának 

10/1999./III.31./számu Önkormányzati rendelete 

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatással és a 

köztisztasággal kapcsolatos egyes kérdésekről
2
 

 

 

Ócsa Város
3
 Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 

valamint az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 1995. évi 

XLII. tv. 1. §-ában, 2. §-ában és 4. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 

következő rendeletet alkotja. 

 

I. fejezet 

Általános rendelkezések 

1.§. 

(1)  Ócsa Város
4
 Képviselőtestülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) a jelen 

rendelet 2. § 6. pontjában meghatározott körben komplex helyi közszolgáltatást 

szervez a települési szilárd hulladék rendszeres gyűjtésére, elszállítására és 

ártalommentes elhelyezésére, és e tevékenység ellátásáról helyi közszolgáltatás 

útján gondoskodik. 

(2)  A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos tevékenységre vonatkozó komplex 

helyi közszolgáltatás Ócsa város
5
 belterületére terjed ki.

6
 

(3)  A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos tevékenységre vonatkozó komplex 

helyi közszolgáltatás Ócsa Város
7
 egész közigazgatási belterületére terjed ki.

8
 

(4)    A város
9
 közigazgatási területén lévő valamennyi ingatlan tulajdonosa, illetve 

10
 

használója (a továbbiakban: tulajdonos) az ingatlanon keletkező települési szilárd 

hulladék összegyűjtéséről, elszállításáról és ártalommentes elhelyezéséről e 

rendeletben meghatározott módon köteles gondoskodni. 

(5)  Ócsa Város
11

 közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos 

kötelező komplex helyi közszolgáltatás teljesítésére a jelen rendeletben  megjelölt 

közszolgáltató  az  Vertikál Közszolgáltató ZRT.
 12

 (8154 Polgárdi, Bocskai utca 

39.)   (továbbiakban: Közszolgáltató).
13
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2.§. 

E rendelet alkalmazásában: 

1.  települési szilárd hulladék: az ingatlanon keletkező háztartási szilárd hulladék és az 

egyéb (nem háztartási) szilárd halmazállapotú visszamaradt anyag (hulladék), amely 

a vonatkozó jogszabályi rendelkezések értelmében települési szilárd hulladékként 

ártalmatlanítható, hasznosítható, kivéve az egyéb jogszabályokban meghatározott 

veszélyes hulladékot és a radioaktív hulladékot;   

2.  háztartási szilárd hulladék: a rendszeres háztartási szilárd hulladék és az alkalmi 

háztartási szilárd hulladék;   

3.   rendszeres háztartási szilárd hulladék: a lakás, üdülés, pihenés során az ingatlanon 

(így a lakásokban, valamint nem lakás céljára szolgáló egyéb helyiségekben és 

területeken) folyamatosan keletkező, a Közszolgáltató által rendszeresített 

gyűjtőedényekben
14

 átmenetileg tárolható, rendszeres gyűjtőjárattal, a jogszabályi 

előírásoknak megfelelő zárt rendszerű célgéppel szállítható hulladék (így pl. a 

konyhai hulladék, papír, üveg, csomagolóeszköz, háztartási edény, kézi eszköz, 

rongy, söpredék, salak, hamu, korom, továbbá kisebb mennyiségű falvakolat, a kerti 

és járdatakarítási hulladék, kisebb mennyiségű falomb, nyesedék, karácsonyfa), 

továbbá a lakásban, valamint a nem lakás céljára szolgáló egyéb helyiségben és 

területen folytatott kisipari tevékenység gyakorlásából keletkezett hulladék, feltéve, 

hogy együttesen elhelyezhető a Közszolgáltató által rendszeresített szemétgyűjtő 

edényekben
15

 és ártalmatlanítható a tulajdonos által kötelezően igénybe vett 

közszolgáltatás keretében a kijelölt ártalmatlanító helyen;   

4.  alkalmi háztartási szilárd hulladék: a lakás, üdülés, pihenés során az ingatlanon 

(így lakásokban, valamint a nem lakás céljára szolgáló egyéb helyiségekben és 

területeken) alkalmilag képződött vagy felhalmozódott hulladék, visszamaradt 

anyag, ha rendszeresített gyűjtőedényben mérete vagy minősége miatt nem 

helyezhető el, amely lehet   

a)  lomtalanítás alá tartozó alkalmi háztartási szilárd hulladék: nagyobb méretű 

darabos hulladék (így pl. nagyobb háztartási eszköz, berendezési tárgy, bútor, 

ágybetét stb.), amelyet a rendeletben kijelölt Közszolgáltató évi egyszeri - előre 

közzétett időpontban történő - lomtalanítás során elszállít, 

b)  esetileg szállítható alkalmi háztartási szilárd hulladék: az a) pont alá nem tartozó, 

eseti megrendelés alapján ártalmatlanítás céljából elszállítandó hulladék (pl. építési, 

bontási törmelék, autóroncs); 

5.  egyéb (nem háztartási) szilárd hulladék: az ingatlanon folytatott ipari, 

kereskedelmi, közszolgáltató és egyéb gazdasági tevékenység során, valamint a 

közintézményekben keletkező rendszeres egyéb szilárd hulladék és alkalmi egyéb 

szilárd hulladék:   

a)  rendszeres egyéb szilárd hulladék: a tevékenységgel összefüggésben - a 

tevékenység jellegének megfelelően - rendszeresen és/vagy folyamatosan keletkező, 

a Közszolgáltató által rendszeresített gyűjtőedényben átmenetileg tárolható, a 

jogszabályi előírásoknak megfelelő rendszerű célgéppel szállítható egyéb szilárd 

hulladék, amely a települési szilárd hulladék elhelyezésére kijelölt ártalmatlanító 

helyen, létesítményben helyezhető el, 
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b)  alkalmi egyéb szilárd hulladék: a tevékenység fenntartásának folyamatában 

esetileg, nem ismétlődően keletkező, a települési szilárd hulladék elhelyezésére 

szolgáló egyéb ártalmatlanító helyen, létesítményben elhelyezhető vagy 

hasznosítható egyéb szilárd hulladék; 

6.
16

  települési szilárd hulladékkal kapcsolatos komplex helyi közszolgáltatás: a rendelet 

2.§ 3., 4. a), 5. a) pontjaiban megjelölt települési szilárd hulladék rendszeres 

gyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére irányuló közszolgáltatás a 

háztartásokból származó elkülönítetten gyűjtött hulladék (és egyéb hulladékalkotók) 

rendszeres gyűjtésére, elszállítására irányuló közszolgáltatás;  

  7.  közszolgáltató: Ócsa Város
17

 közigazgatási területén a rendelet hatálya alá 

tartozó települési szilárd hulladékkal kapcsolatos komplex helyi közszolgáltatás 

teljesítésére jogosultsággal rendelkező szervezet, vagy személy.   

 8.  szakvállalkozás: a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos tevékenységre a 

vonatkozó jogszabályok szerint jogosultsággal rendelkező szervezet vagy személy;   

 9.  intézmény: a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos tevékenységre a vonatkozó 

jogszabályok szerint jogosultsággal rendelkező szervezet;   

10.  közszolgáltatási szemétdíj: a tulajdonos által a Közszolgáltatónak fizetendő, a 

Képviselőtestület által rendeletben megállapított díj, amely tartalmazza a települési 

szilárd hulladék kijelölt ártalmatlanító helyen történő elhelyezésének díjhányadát is;   

11.  ártalmatlanító hely: a települési szilárd hulladék elhelyezésére alkalmas lerakóhely, 

hasznosító hely, létesítmény, amely lehet 

a)  kijelölt ártalmatlanító hely: Ócsa Város
18

  Önkormányzat által megjelölt 

lerakóhely, létesítmény, hasznosító hely, amely elsődlegesen a komplex helyi 

közszolgáltatás körébe tartozó települési szilárd hulladék kizárólagos elhelyezését 

szolgálja, továbbá ahol a komplex helyi közszolgáltatás körébe nem tartozó 

települési szilárd hulladék is elhelyezhető, minden esetben elhelyezési díjhányad 

ellenében, 

b)  egyéb ártalmatlanító hely: a komplex helyi közszolgáltatás körébe nem tartozó 

települési szilárd hulladék elhelyezését szolgáló hatósági engedéllyel létesített és 

működő lerakóhely, létesítmény, ártalmatlanító hely, hasznosító hely, ahol a 

hulladék az ártalmatlanító hely tulajdonosa, üzemeltetője által meghatározott díj 

ellenében helyezhető el. 

 

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos képviselőtestületi feladatok 

3.§. 

(1)  A Képviselőtestület feladata különösen: 

 a) a települési szilárd hulladékot hasznosító és ártalmatlanító (műszaki 

védelemmel kiépített és ellenőrzött, rendezett lerakóhelyek, hulladékégető művek, 

átrakóállomások stb.), valamint a hasznosítható hulladékot komplex helyi 

közszolgáltatás keretében begyűjtő létesítmények (hulladékudvarok) helyének 

kijelölése, illetve a hulladék lerakása céljára igénybe vehető lerakóhelyek 

megjelölése,
19
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 b) a komplex helyi közszolgáltatás körébe tartozó települési szilárd hulladék 

rendszeres összegyűjtésének, elszállításának és ártalmatlanításának 

megszervezése, 

 c) a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos komplex helyi közszolgáltatás 

teljesítésére közszolgáltató kijelölése, 

 d) a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos komplex helyi közszolgáltatás 

díjának (közszolgáltatási szemétdíj) megállapítása. 

(2)  A Képviselőtestület a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos feladatainak 

megvalósítása során a hulladékok hasznosításának, újrafelhasználásának és az 

ártalmatlanítandó hulladék mennyiségének csökkentése érdekében támogatja a 

szelektív hulladékgyűjtés széles körű elterjesztését. 

 

A tulajdonos kötelességei 

4.§. 

 (1)  A tulajdonos alapvető kötelessége, hogy: 

 a) a települési szilárd hulladék keletkezését a lehető legalacsonyabb szinten tartsa, 

 b) a települési szilárd hulladékot - különös tekintettel a hatékony hasznosításra, 

feldolgozásra, illetve a környezetbarát ártalmatlanítására - az elszállításra való 

átvételig gyűjtse, illetve tárolja, 

       c) e rendeletben meghatározott módon és helyen az ingatlanán keletkező települési 

szilárd hulladék gyűjtéséről, elszállításáról, ártalommentes elhelyezéséről 

gondoskodjon. A rendeletben meghatározott települési szilárd hulladékkal 

kapcsolatos komplex helyi közszolgáltatás esetében kizárólag a Közszolgáltató 

szolgáltatását veheti igénybe. 

 d) a települési szilárd hulladékot úgy kezelje, hogy az mások életét, testi épségét, 

egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a  természetes és épített környezetet 

az elkerülhetetlen mértéken felül ne szennyezze, a növény- és állatvilágot ne 

károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja, 

 e) a közszolgáltatásba újonnan bekapcsolódó tulajdonosként (ide értve a 

tulajdonosváltozás esetét is) a Közszolgáltatónak bejelentse, hogy a települési 

szilárd hulladékkal kapcsolatos komplex közszolgáltatás kötelező igénybevételére 

kötelezetté vált, megjelölve rendszeres háztartási szilárd hulladék esetén az 

ingatlanon lakók létszámát. 
20

 

(2)  Nem köteles a tulajdonos a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos 

közszolgáltatást igénybe venni azokon az ingatlanokon, amelyeken hulladék nem 

keletkezik, és nem gyülemlik fel. 

 

A települési szilárd hulladék elhelyezésével kapcsolatos rendelkezések 

5.§. 

(1) A komplex helyi közszolgáltatás körébe tartozó települési szilárd hulladékot a 

Közszolgáltató kizárólag a kijelölt ártalmatlanító helyen helyezheti el. A komplex 

helyi közszolgáltatás körébe nem tartozó települési szilárd hulladékot a 

tulajdonos, a Közszolgáltató, illetve a szakvállalkozás/intézmény elhelyezheti 

egyéb ártalmatlanító helyen is.
21
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(2) 

22
  

 

6.§.
23

 

A komplex helyi közszolgáltatást ellátó közszolgáltató kiválasztásának szabályai, a 

szerződés megkötése 
 

6.§. A közszolgáltató kiválasztására és a közszolgáltatási szerződés megkötésére A 

hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról és a közszolgáltatási szerződésről szóló 

224/2004./VII.22./ sz. Korm. rendelet előírásait kell alkalmazni.” 
 

II. fejezet 

A Közszolgáltató által nyújtott komplex helyi közszolgáltatás kötelező 

igénybevétele 

7.§. 

(1)  A tulajdonos köteles a Közszolgáltató által nyújtott komplex helyi 

közszolgáltatást igénybe venni. 

(2)  A komplex helyi közszolgáltatás körében a Közszolgáltató és a tulajdonos közötti 

jogviszonyt a 2. § 3. és 4. a) pontja szerinti hulladék esetén a közszolgáltatás 

igénybevételének ténye hozza létre. 

(3) A (2) bekezdésben meghatározott jogviszony kezdő időpontja az a nap, amelyen a 

Közszolgáltató a komplex helyi közszolgáltatás teljesítésének megkezdéséről és 

lényeges feltételeiről a tulajdonost írásban értesítette, illetve felhívás közzététele 

útján tájékoztatta. A háztartási szilárd hulladékkal kapcsolatos komplex helyi 

közszolgáltatás kötelező igénybevételének feltételeiről szóló értesítés mintáját e 

rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. 

(4)  A tulajdonos köteles a Közszolgáltatónak bejelenteni az ingatlanán rendszeresen 

keletkező, a jelen rendelet 2. § 5. a) pontja szerinti rendszeres egyéb szilárd 

hulladék keletkezésének tényét. A tulajdonos által megjelölt mennyiségnek 

megfelelően a Közszolgáltató és a tulajdonos külön szerződést köt a hulladék 

begyűjtésére, elszállítására és ártalmatlanításra. 

(5)  A tulajdonos, valamint a Közszolgáltató jogaira és kötelezettségeire a 7. § (4) 

bekezdés esetében e rendelet szabályai értelemszerű eltérésekkel irányadók. 

(6)  A komplex helyi közszolgáltatás lényeges feltételeiben bekövetkezett 

változásokról a Közszolgáltató a tulajdonost - a változás bekövetkezte előtt - 

írásban értesíteni köteles. Ha a háztartási szilárd hulladékkal kapcsolatos komplex 

helyi közszolgáltatás lényeges feltételeiben előre nem látható rendkívüli okból 

következik be változás, a Közszolgáltató értesítési kötelezettségének egyéb 

alkalmas módon is eleget tehet. 

(7)  A Közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő tevékenységét mindenkor a 

vonatkozó jogszabályi előírásokban foglalt műszaki, közegészségügyi és egyéb 

feltételeknek megfelelően köteles ellátni. 

 

A komplex helyi közszolgáltatás kötelező igénybevételének szünetelése 

8.§. 
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 (1)  Szüneteltethető a 7. § (1) bekezdése szerinti komplex helyi közszolgáltatás 

kötelező igénybevétele azokon az ingatlanokon, amelyeken legalább 30 napig 

senki sem tartózkodik, s emiatt azokon hulladék nem keletkezik. 

(2)  A közszolgáltatás igénybevételének szünetelésére vonatkozó igényét a tulajdonos 

a szünetelés kívánt kezdő időpontja előtt, azt legalább 30 nappal megelőzően 

írásban köteles bejelenteni a Közszolgáltatónak. 

(3)  Ha a szüneteltetés (1) bekezdés szerinti feltételeiben változás következik be, a 

tulajdonos a Közszolgáltatónak haladéktalanul írásban köteles azt bejelenteni. 

(4)  Amennyiben a szüneteltetés ideje alatt a komplex helyi közszolgáltatás körébe 

tartozó hulladék kerül kihelyezésre, úgy - a tulajdonos egyidejű értesítése mellett - 

a Közszolgáltató a hulladékot köteles elszállítani, a hulladék mennyiségének 

megfelelő - e rendelet 2. számú melléklete szerinti - díj felszámítása mellett. 

 

A komplex helyi közszolgáltatás díja 

9.§. 

 (1)  A komplex helyi közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlan tulajdonosa a 

Közszolgáltató részére közvetlenül vagy az általa megbízott díjbeszedő útján 

közszolgáltatási szemétdíjat köteles fizetni, amely magában foglalja a rendelet 2. § 

4. a) szerinti hulladék elszállításának díját is. 
24

 

(2)
25

  A fizetendő díj megállapításánál A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. tv. 

91.§-ában foglaltakat kell figyelembe venni. 

(3)  A rendszeres egyéb szilárd hulladékkal kapcsolatos komplex közszolgáltatás 

díjának megállapításához a tulajdonos és a Közszolgáltató által kötött 

szerződésben meghatározott típusú gyűjtő edényzetet és ürítési gyakoriságot kell 

alapul venni. A díj fizetése eseti jelleggel számla ellenében történik. 

(4) A Közszolgáltató biztosítja a települési szilárd hulladék átmeneti tárolására, 

illetve gyűjtésére szolgáló edény használatba adását, a szükség szerinti javítását és 

cseréjét, a kihelyezett gyűjtőedény
26

 meghatározott gyakoriságú ürítését, a 

települési szilárd hulladék elszállítását és ártalmatlanítását. 

(5)  Az ingatlan tulajdonosának változása esetén a közszolgáltatás díját a 

tulajdonosváltozás bejelentése hónapjának utolsó napjáig a régi, azután pedig az új 

tulajdonos köteles fizetni. 

(6)    Ha az ingatlan tulajdonosa a gyűjtőedény
27

 tárolási helyéről az edény ürítésére 

való átadásának helyére történő mozgatás és visszaállítás céljából a 

Közszolgáltatót kívánja igénybe venni, a Közszolgáltató a tulajdonossal kötött 

külön megállapodás alapján határozza meg a többletszolgáltatásért fizetendő díj 

mértékét. 

(7)    A közszolgáltatás díját a tulajdonos negyedévente utólag köteles megfizetni.
28

 

(8) Ha a tulajdonos a Közszolgáltató felé a valóságostól eltérő létszámadatot vagy 

mennyiséget közöl és ennek folytán vagy egyéb okból az ingatlan elé kirakott 

hulladék mennyisége ismétlődően meghaladja a tulajdonosnak átadott gyűjtőedény 

(ek)
29

 űrtartalmát, a Közszolgáltató - a tulajdonos meghallgatása és annak írásbeli 

                                              
24

 Módosítva a 10/2003./VII.21./sz. ÖK. rendelet 5.§. /1/ bek. alapján 
25

 Módosult a 23/2013./XI.19./ sz. rendelet 5.§-a alapján  
26

 Módosult a 23/2013./XI.19./sz. rendelet 6.§-a alapján  
27

 Módosult a 23/2013./XI.19./sz. rendelet 7.§-a alapján  
28

 Megállapította a 10/2003./VII.21./ sz. ÖK. rendelet 5.§. /2/ bekezdése 
29

 Módosult a 23/2013./XI.19./sz. rendelet 8.§-a alapján 
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értesítése után (indokolt esetben azzal egyidejűleg) jogosult nagyobb űrtartalmú 

edényre lecserélni az eredeti gyűjtőedényt, illetve jogosult megemelni a gyűjtési 

gyakoriságot vagy a hulladékgyűjtésre átadott gyűjtőedények
30

 számát és a 

komplex helyi közszolgáltatás díját ennek megfelelően megemelni. 

(9)  Ha az ingatlanon keletkező, illetve a gyűjtőedények
31

 mellé kirakott komplex helyi 

közszolgáltatás körébe tartozó hulladék mennyisége nem rendszeresen, alkalmilag 

haladja meg a tulajdonosnak átadott gyűjtőedények
32

 űrtartalmát, és amennyiben 

az adott területen alkalmazott technológia erre lehetőséget nyújt, a Közszolgáltató 

jogosult a szabálytalanul kihelyezett hulladék elszállítására, és a tényleges 

szolgáltatásnak megfelelő összegű többletdíj számlázására. A többletdíjat a 

számlán külön kell feltüntetni. A többletszállítás tényéről a tulajdonost a 

szállítással egyidejűleg értesíteni kell. 

(10)  A közszolgáltatás díját a Közszolgáltató vagy az általa megbízott díjbeszedő által 

összeállított számla kézhezvételét követően, de legkésőbb a kézhezvételt követő 

tizenöt napon belül kell kiegyenlíteni. Késedelmes kiegyenlítés esetén a 

megfizetni elmulasztott összeg után a számla benyújtója a Ptk. által meghatározott 

mértékű késedelmi kamatot számít fel. A számla átadása történhet megbízott útján 

személyesen vagy postai úton. 

(11)  A tulajdonost a Közszolgáltató vagy az általa megbízott díjbeszedő írásban 

szólítja fel az elmaradt díj, illetve kamat megfizetésére. Az írásbeli felszólítás 

tulajdonos általi kézhezvételét követő harminc nap eredménytelen elteltével a 

Közszolgáltató vagy az általa megbízott díjbeszedő követelésének jogi úton 

érvényt szerezhet. 

(12) 
33

 

 

10.§. 

 (1)  A komplex helyi közszolgáltatás díját tartalmazó számla adataival kapcsolatban a 

tulajdonos a Közszolgáltatónál vagy a díj beszedőjénél kifogást emelhet. A 

kifogásnak a díj kiegyenlítésével kapcsolatos kötelezettség teljesítésére halasztó 

hatálya nincs. Az írásban tett kifogásra a Közszolgáltató, illetve az általa 

megbízott díjbeszedő - egyet nem értése esetén is - 15 napon belül írásban 

válaszolni köteles. Ha a túlfizetés megállapító kifogásnak a Közszolgáltató vagy 

megbízottja helyt ad, a többletösszeget és annak időarányos kamatait a 

tulajdonosnak visszafizeti vagy írásbeli kérelmére azt az esedékes díjfizetési 

kötelezettségbe betudja. 

(2) Ha a Közszolgáltatónak, illetve az általa megbízott díjbeszedőnek felróható okból 

a komplex helyi közszolgáltatás díját tartalmazó számla bemutatására a 

negyedéves díjfizetési időszaknál ritkábban kerül sor, a Közszolgáltató illetve 

megbízott díjbeszedője az elmaradt díjat annyi egyenlő részletben számlázza, 

ahányszor a számla bemutatását elmulasztotta.
34

 

(3) A tulajdonosnak nem kell közszolgáltatás díjat fizetni azokra a hónapokra, 

amelyek során a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettsége a 8. § 

(1) bekezdése alapján szünetelt. 

                                              
30

 Módosult a 23/2013./XI.19./sz. rendelet 8.§-a alapján 
31

 Módosult a 23/2013./XI.19./sz. rendelet 9.§-a alapján 
32

 Módosult a 23/2013./XI.19./sz. rendelet 9.§-a alapján 
33

 Törölve a 20/2007./XII.21./ sz. ÖK. rendelet alapján 
34

 Megállapította a 10/2003./VII.21./ sz. ÖK. rendelet 6.§-a 
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(4) Nem tagadható meg a közszolgáltatás díjának megfizetése, ha a Közszolgáltatót a 

komplex helyi közszolgáltatással kapcsolatos kötelességének teljesítésében az 

időjárás vagy más elháríthatatlan ok akadályozta és a Közszolgáltató az akadály 

elhárulását követően a legközelebbi gyűjtési napon pótolta mulasztását. 

 

A hulladék gyűjtésére és elszállításra való átadására szolgáló tartályok 

rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos jogok és kötelességek 

 

11.§. 

(1)
35

 A tulajdonos köteles a települési szilárd hulladék gyűjtésére, illetve elszállítására a 

Közszolgáltató által a gyűjtési területen rendszeresített gyűjtőedényt - amelyek 

közül a legkisebb méretű rendszeresített gyűjtőedény 60 liter űrtartalmú - köteles 

igénybe venni és kizárólag azt használni. 

(2)
36

 A Közszolgáltató köteles a komplex helyi közszolgáltatás adott területére 

rendszeresített, szabványos tartályokból a megfelelő méretű és számú 

gyűjtőedényt
37

 a szükséges mértékben díj ellenében rendelkezésre bocsátani.  A 

gyűjtőedények
38

 méretének és számának meghatározásakor két ürítés közötti 

időszakra a 10. § (2) bekezdés alapján megállapított hulladékmennyiséget kell 

figyelembe venni. A tulajdonos vagy megbízottja a gyűjtőedény
39

 átvételét 

aláírásával köteles igazolni. 

(3)  A rendszeres egyéb szilárd hulladékkal kapcsolatos komplex helyi közszolgáltatás 

igénybevételéhez és teljesítéséhez a gyűjtőedények
40

 vonatkozásában a tulajdonos 

és a Közszolgáltató közötti szerződés az irányadó. 

(4) A tulajdonos köteles írásban 3 nappal korábban a Közszolgáltatónak bejelenteni, 

ha ingatlanán a komplex helyi közszolgáltatás alá eső települési szilárd hulladék 

szokásos mennyiségét jelentősen meghaladó mennyiségű hulladék keletkezése 

várható. A bejelentés alapján a Közszolgáltató köteles a megjelölt időpontra vagy 

időtartamra a települési szilárd hulladék megfelelő gyűjtéséhez, illetve 

elszállításához alkalmas nagyobb űrtartalmú vagy további gyűjtőedényt
41

, illetve a 

hulladék gyűjtésére alkalmas más gyűjtőeszközt a tulajdonos rendelkezésére 

bocsátani. Az e bekezdés szerinti többletszolgáltatásért a gyűjtőedény
42

 méretéhez 

igazodó, e rendelet 2. sz. melléklete szerinti díjat kell fizetni. 

 

A hulladék gyűjtésére és elszállítására való átadására szolgáló tartályok 

használatával, kezelésével és elhelyezésével kapcsolatos kötelezettségek 

 

12.§. 

 (1) A tulajdonosnak átadott gyűjtőedényt
43

 az ingatlanon belül és - ha erre lehetőség 

van - védett helyen kell tárolni. Gyűjtőedényt
44

 közterületen tartósan elhelyezni 

                                              
35

 Módosult a 23/2013./XI.19./sz. rendelet 10.§-a alapján  
36

 Módosult a 23/2013./XI.19./sz. rendelet 11.§-a alapján  
37

 Módosult a 23/2013./XI.19./sz. rendelet 11.§-a alapján 
38

 Módosult a 23/2013./XI.19./sz. rendelet 11.§-a alapján 
39

 Módosult a 23/2012./XI.19./sz. rendelet 11.§-a alapján 
40

 Módosult a 23/2013./XI.19./sz. rendelet 12.§-a alapján  
41

 Módosult a 23/2013./XI.19./sz. rendelet 13.§-a alapján  
42

 Módosult a 23/2013./XI.19./sz. rendelet 13.§-a alapján 
43

 Módosult a 23/2013./XI.19./sz. rendelet 14.§-a alapján 
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vagy tárolni csak a Képviselőtestület külön rendeletében szabályozott közterület-

használati hozzájárulás, illetve a vonatkozó jogszabályok szerinti közterület-

használati engedély alapján lehet. 

(2)   A tulajdonos kötelessége a rendszeres háztartási szilárd hulladék, illetve 

rendszeres egyéb szilárd hulladék gyűjtésére és elszállításra való átadására 

szolgáló gyűjtőedény
45

 szükség szerinti tisztán tartása, fertőtlenítése és 

rendeltetésszerű használata. 

(3)   A rendeltetésszerűen használt gyűjtőedény
46

 szükség szerinti javításáról, cseréjéről 

és esetleges pótlásáról a tulajdonos bejelentése alapján a Közszolgáltató köteles 

gondoskodni. A gyűjtőedény
47

 rendeltetéstől eltérő használata, továbbá eltűnése, 

megsemmisülése miatt keletkezett károkat az köteles megtéríteni, aki a 

gyűjtőedényt
48

 a 11. § (2) bekezdésének megfelelően átvette. A Közszolgáltató 

kárát a tulajdonos harminc napon belül köteles megtéríteni. 

(4)  A tulajdonos a rendelkezésére bocsátott gyűjtőedényben
49

 a települési szilárd 

hulladékot úgy köteles elhelyezni, hogy az az edény mozgatásakor és ürítésekor ne 

szóródjon, továbbá a gépi ürítést ne akadályozza. 

(5)
50

 A gyűjtőedényben elhelyezhető települési szilárd hulladék súlya: 

a)  60 literes gyűjtőedényzet esetében legfeljebb  20 kg,             

b) 110 literes gyűjtőedényzet esetében legfeljebb   30 kg, 

c) 120 literes gyűjtőedényzet esetében legfeljebb   35 kg 

d) 240 literes gyűjtőedényzet esetében legfeljebb   70 kg 

e) 660 literes gyűjtőedényzet esetében legfeljebb  150 kg 

f) 770 literes gyűjtőedényzet esetében legfeljebb   175 kg 

g) 1100 literes gyűjtőkonténer esetében legfeljebb  300 kg. 

 (6)   Ha a gyűjtőedényben
51

 olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényben 

összetömörödött vagy befagyott, illetve az edényben lévő hulladékot úgy 

összepréselték, hogy emiatt az edényt az előírt módon kiüríteni nem lehet, a 

tulajdonos köteles az edényt üríthetővé, illetve használhatóvá tenni, továbbá az 

okozott károkat megtéríteni. 

(7)  Tilos a gyűjtőedénybe
52

 folyékony, mérgező, robbanó vagy egyéb olyan anyagot 

elhelyezni, amely veszélyezteti az elszállítással foglalkozók vagy mások életét, 

testi épségét vagy egészségét. 

 

13.§. 

 

(1)  A tulajdonos köteles a rendelkezésre bocsátott gyűjtőedényt
53

 a hulladék 

elszállítása céljából a Közszolgáltató által megjelölt időben, közterületen, a 

                                                                                                                                     
44

 Módosult a 23/2013./XI.19./sz. rendelet 24.§-a alapján  
45

 Módosult a 23/2013./XI.19./sz. rendelet 15.§-a alapján 
46

 Módosult a 23/2013./XI.19./sz. rendelet 16.§-a alapján 
47

 Módosult a 23/2013./XI.19./sz. rendelet 16.§-a alapján 
48

 Módosult a 23/2013./XI.19./sz. rendelet 16.§-a alapján 
49

 Módosult a 23/2013./XI.19./sz. rendelet 17.§-a alapján  
50

 Módosult a 23/2013./XI.19./sz. rendelet 18.§-a alapján  
51

 Módosult a 23/2013./XI.19./sz. rendelet 19.§-a alapján  
52

 Módosult a 23/2013./XI.19./sz. rendelet 20.§-a alapján 
53

 Módosult a 23/2013./XI.19./sz. rendelet 20.§-a alapján 
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gyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és az ürítésre alkalmas helyen 

elhelyezni. 

(2)  A hulladék elszállítása céljából kihelyezett tartály fedelének - a közterület 

szennyezésének elkerülése érdekében - lecsukott állapotban kell lenni. A 

kihelyezett tartály nem akadályozhatja a jármű- és gyalogos forgalmat és 

elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének 

előidézésével vagy mások jó közérzetének, illetve a városképnek az indokolatlan 

megzavarásával. 

 

A komplex helyi közszolgáltatás részét képező lomtalanítással kapcsolatos jogok és 

kötelességek 

14.§. 

 (1)  Az évente egy alkalommal szervezett lomtalanítás keretében a Közszolgáltató 

kizárólag a lakosságnál, a háztartásokban képződött, de a rendszeres 

hulladékszállításra használatos gyűjtőedényekben
54

 el nem helyezhető, a rendelet 

2. § 4. a) pontja szerinti hulladékot az általa előzetesen közölt időpontban szállítja 

el és gondoskodik ártalmatlanításáról/hasznosításáról. A Közszolgáltató által 

szervezett lomtalanítási szolgáltatás semmilyen más hulladékra (így pl. építési 

törmelékre, járműroncsra, rendszeres háztartási szilárd hulladékra) nem terjed ki. 

(2)   A lomtalanítás keretébe tartozó hulladékot a tulajdonos a Közszolgáltató által 

megjelölt időpontban helyezheti ki elszállítás céljára arra a helyre, amelyet a 

Közszolgáltató hirdetményében megjelöl. 

(3)  A lomtalanítás keretében elszállításra kihelyezett hulladékot úgy kell elhelyezni, 

hogy az a jármű- és gyalogos forgalmat ne zavarja, a zöldterületeket és a 

növényzetet ne károsítsa, továbbá ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének 

előidézésével. 

(4)   A Közszolgáltató a (2)-(3) bekezdésben foglalt előírásoktól eltérő módon, illetve 

szabálytalanul kihelyezett, valamint a lomtalanítás keretébe nem tartozó vagy a 

lomtalanítás keretébe tartozó, de attól eltérő időpontban szabálytalanul kihelyezett 

hulladék elszállítását a hulladékmennyiségnek megfelelő díj ellenében végzi el.
55

 

 

A komplex helyi közszolgáltatás körébe tartozó hulladék elszállításának 

megtagadása 

15.§. 

 (1) A Közszolgáltató a közszolgáltatás keretében megtagadhatja a hulladék elszállítását, 

ha: 

 a) az nem a rendszeresített és/vagy a Közszolgáltatótól átvett gyűjtőedényben
56

 

kerül átadásra,
57

 

 b) a gyűjtőedény
58

 az alkalmazott gépi ürítési módszerrel - az ingatlan 

tulajdonosának felróható okból - nem üríthető, 

 c) a gyűjtőedényben
59

 elhelyezett hulladék az ürítés, illetve a szállítás során a 

szállítást végző személyek életében, testi épségében, egészségében, továbbá a 

                                              
54

 Módosult a 23/2013./XI.19./sz. rendelet 22.§-a alapján 
55

 Megállapította a 10/2003./VII.21./ sz. ÖK. rendelet 8.§-a 
56

 Módosult a 23/2013./XI.19./sz. rendelet 23.§-a alapján 
57

 Megállapította a 10/2003./VII.21./ sz. ÖK. rendelet 9.§. /1/ bekezdése 
58

 Módosult a 23/2013./XI.19./sz. rendelet 24.§-a alapján 
59

 Módosult a 23/2013./XI.19./sz. rendelet 25.§-a alapján  
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járműben vagy berendezésében kárt okozhat, vagy hasznosítás, illetve 

ártalmatlanítás során veszélyeztetheti a környezetet, 

 d) a gyűjtőedényben
60

 a 12. § (5) bekezdésében megállapított tömeget jelentősen 

meghaladó hulladékot helyeztek el, 

 e) érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy a gyűjtőedény
61

 mérgező, robbanó, 

folyékony, veszélyes vagy olyan anyagot tartalmaz, amely a települési szilárd 

hulladékkal együtt nem gyűjthető, nem szállítható, illetve nem ártalmatlanítható, 

illetve nem minősül jelen rendelet szabályai szerinti települési szilárd 

hulladéknak. 

(2)  Az (1) bekezdésben említett esetekben a Közszolgáltató a tulajdonost írásban 

haladéktalanul értesíti a hulladék elszállítása megtagadásának tényéről és okáról. 

A tulajdonos a megtagadási okokat maga köteles megszüntetni vagy 

megszüntetéséről gondoskodni. Ha e kötelességének a tulajdonos a szállítás 

meghatározott újabb időpontjáig nem tesz eleget, a Közszolgáltató a tulajdonos 

költségére és felelősségére a hulladék elszállításának megtagadására okot adó 

körülményt megszünteti vagy mással megszüntetteti. Az ezzel kapcsolatban 

felmerült tényleges költségeket a Közszolgáltató - külön tételként feltüntetve - a 

soron következő számlában érvényesíti. 

 

Közterületen keletkező rendszeres egyéb szilárd hulladék gyűjtése, 

 elszállítása és ártalmatlanítása 

16.§. 

 (1)  Azok, akik közterületen közterületi-használati hozzájárulás, illetve engedély 

alapján olyan árusító, közszolgáltató vagy egyéb tevékenységet folytatnak, vagy 

kívánnak folytatni, amely a komplex helyi közszolgáltatás hatálya alá tartozó 

települési szilárd hulladék keletkezésével jár, kötelesek a Közszolgáltatónak azt 

bejelenteni, és a Közszolgáltatóval - a közterület-használati hozzájárulás, illetve 

engedély alapján - a közterületen végzendő tevékenység kezdetének és végének 

időpontjára, valamint a várható hulladék fajtájára, annak összetételére és 

mennyiségére figyelemmel szerződést kötni. 

(2) A szerződés érvényességi feltételeként kiköthető a közterület-használati 

hozzájárulás, engedély megadása, egyebekben a jogviszonyra a 8. § (4) 

bekezdésének rendelkezései irányadók 

 

III. fejezet 

A Közszolgáltató kötelező komplex közszolgáltatás alá nem tartozó körben  

szerződés alapján végzett tevékenysége 

 

17.§. 

 (1)  A tulajdonos jogosult a Közszolgáltatónak vagy más - az elszállításra 

jogosultságot szerzett - intézménynek, illetve szakvállalkozásnak a hulladék 

elszállítására irányuló megrendelését bejelenteni, ha ingatlanán a komplex helyi 

közszolgáltatás alá nem eső [a jelen rendelet 2. § 4. b) pontja szerinti esetileg 

szállítható alkalmi háztartási szilárd hulladék vagy 2. § 5. b) pontja szerinti 
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alkalmi egyéb] szilárd hulladék is keletkezik vagy ilyen hulladék keletkezése 

várható. 

(2) Ha a tulajdonos az (1) bekezdésben foglaltakkal a Közszolgáltatót bízza meg, a 

megrendelés és a szolgáltatás feltételeiben történő megállapodás alapján a 

Közszolgáltató a megjelölt időpontra vagy időtartamra a megjelölt mennyiségű és 

minőségű hulladéknak megfelelő gyűjtőedényt,
62

 illetve hulladék gyűjtésére 

alkalmas más gyűjtőeszközt a tulajdonos rendelkezésére bocsátja, annak 

elszállításáról és a hulladék ártalommentes elhelyezéséről a megállapodás szerinti 

díj ellenében gondoskodik. 

(3)  A Közszolgáltatóra az (1)-(2) bekezdésben foglaltak esetén a 18-19. §-ok 

szabályai megfelelően alkalmazandók. 

 

IV. fejezet 

A komplex helyi közszolgáltatás alá nem tartozó települési szilárd hulladék saját 

vagy szakvállalkozás igénybevételével történő szállítása és a hulladék kijelölt 

ártalmatlanító helyen történő elhelyezésére irányuló szolgáltatásra vonatkozó 

előírások 

18.§. 

(1)    A tulajdonos e rendelet 2. § 4. b) és 5. b) pontjában meghatározott települési 

szilárd hulladékot a Közszolgáltató igénybevétele nélkül maga is elszállíthatja, ha 

a hulladék elszállítására vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek eleget tesz, vagy 

- a hulladék elszállítására jogosultságot szerzett - szakvállalkozással/intézménnyel 

elszállíttathatja a kijelölt vagy az egyéb ártalmatlanító helyre. Amennyiben a 

hulladékot anyagi minősége és jellemzői miatt egyéb ártalmatlanító hely nem 

fogadhatja, úgy a tulajdonos, illetve a szakvállalkozás/intézmény köteles a kijelölt 

ártalmatlanító helyet igénybe venni a hulladék elhelyezésére. 

 Az évi egyszeri lomtalanítás során el nem szállított, de egyébként a 4. a) pont alá 

tartozó hulladékot eseti megrendelés alapján a települési szilárd hulladék 

elszállítására jogosult szakvállalkozás/intézmény is elszállíthatja. 

(2) A hulladék szállítása során olyan gondossággal kell eljárni, hogy a hulladék 

szállítójárműbe való ürítésekor, illetőleg a szállítás folyamán ne szóródjon és más 

környezetterhelést ne idézzen elő. 

(3)  Szakvállalkozás/intézmény igénybe vétele mellett történő szállítás esetén a 

szakvállalkozás/intézmény köteles a tulajdonosnak a hulladék átvételéről olyan 

okmányt (számlát) kiállítani és azt öt évig megőrizni, amely tartalmazza a szállítás 

időpontját, az elszállított hulladék mennyiségét, anyagi minőségének jellemzőit és 

eredetét (kerület, utca, intézmény, üzem, tulajdonos stb.), valamint az 

ártalmatlanító hely megjelölését, ahová a szállítás történik. A 

szakvállalkozás/intézmény az okmány egy példányát a szállítás során köteles 

magánál tartani és ellenőrzés alkalmával felmutatni. 

(4) Saját szállítás esetén a tulajdonos az (1) bekezdés szerinti hulladékot az 

ártalmatlanító hely tulajdonosával (üzemeltetőjével, használójával) kötött 

megállapodás alapján helyezheti el. A tulajdonos saját szállítás esetén három évig 

köteles megőrizni az ártalmatlanító hely által a hulladék átvételekor kiadott 

bizonylatot. 
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(5) A (3)-(4) bekezdésben foglalt esetben a tulajdonos, illetve a 

szakvállalkozás/intézmény köteles az ártalmatlanító hely tulajdonosának 

(üzemeltetőjének, használójának) - felhívásra - a hulladék eredetét igazolni. 

(6)  A hulladék ártalmatlanító hely tulajdonosa (üzemeltetője, használója) a 

beszállított hulladék adatairól a jogszabályokban foglalt tartalmú nyilvántartást 

vezet. A nyilvántartás tartalmazza a hulladék mennyiségét, minőségi jellemzőit, 

eredetét. 

(7)  Az (1) bekezdésben meghatározott esetben az e rendelet szerinti kijelölt 

ártalmatlanító hely igénybe vétele esetén a tulajdonos, illetve a 

szakvállalkozás/intézmény a hulladék elhelyezéséért a kijelölt ártalmatlanító hely 

tulajdonosának (üzemeltetőjének, használójának) köteles - számla alapján - díjat 

fizetni a hulladék átadásakor. 

(8) A kijelölt ártalmatlanító hely tulajdonosa (üzemeltetője, használója) az (1) 

bekezdésben foglaltak szerinti hulladék elhelyezését csak abban az esetben 

tagadhatja meg, ha a beszállítandó hulladék az elhelyezésre irányuló 

közszolgáltatás létesítményeinek működését károsan befolyásolja vagy 

veszélyezteti. Jogosult egyben az elhelyezés rendszerességét, a tömörítős 

rendszerű edényzet kubatúrájának ürítés utáni hulladéktérfogatot képző 

szorzószámát, a befogadás rendjét és időpontját, valamint az elhelyezés módját 

(égetés vagy lerakás stb.) meghatározni hulladéktípusonként is, és köteles az erre 

vonatkozó tájékoztatást hirdetményben közzétenni. 

 

19.§. 

 (1) A kötelező helyi komplex közszolgáltatás alá nem tartozó települési szilárd 

hulladék (pl. megrendelt lomtalanítás, építési maradékanyag, törmelék) 

konténerrel történő szállítása esetében a tulajdonos és a szakvállalkozás/intézmény 

köteles a közterületek tisztán tartására vonatkozó jogszabályi előírásokat betartani, 

továbbá 

 a) a hulladék elhelyezését végző szakvállalkozás/intézmény köteles gondoskodni a 

közterület-használati hozzájárulás, illetve engedély megszerzéséről, ha a hulladék 

összegyűjtésére szolgáló konténer a közterületen 24 órát meghaladó időtartamra 

kerül kihelyezésre, vagy meghosszabbításáról, ha a közterület-használati 

hozzájárulás időtartama lejárt, 

 b) a tulajdonos köteles gondoskodni a konténer környezetének folyamatos tisztán 

tartásáról, a konténer megtelítődése esetén a szakvállalkozás/intézmény 

értesítéséről. 

(2)  A szakvállalkozás/intézmény konténert közterületen - az (1) bekezdésben 

megjelölt esetben az ott meghatározott időtartamot meghaladóan közterület-

használati hozzájárulás birtokában, illetve engedéllyel, a hozzájárulásban foglaltak 

betartásával - a közúti és gyalogos forgalom biztonságát nem veszélyeztető 

módon, az alábbi rendelkezések megtartásával helyezhet ki: 

 a)
63

 

 b) tömegközlekedési útvonalakon, amennyiben a konténer csak a közúti forgalom 

zavarásával helyezhető ki, úgy az csak a folyamatos rakodás idejére helyezhető ki, 
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a szállító jármű helyszínen tartásával, annak érdekében, hogy az elszállítása a 

megteléskor azonnal megtörténjen,
64

 

 c) egyéb útvonalakon a megtelést követően a konténert huszonnégy órán belül kell 

elszállítani.
65

 

(3) Közterületre kihelyezett konténeren el nem távolítható módon, jól láthatóan fel 

kell tüntetni a saját jogon szállító tulajdonos, illetve a szakvállalkozás/intézmény 

cégnevét, címét, telefonszámát és a konténer azonosító számát. 

 

V. fejezet 

Települési szilárd hulladékra vonatkozó kötelezettségek teljesítésének 

ellenőrzésével kapcsolatos rendelkezések 

20.§. 

(1)  A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi rendelkezések 

ellenőrzését az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat területileg 

illetékes  intézete végzi. A szabálytalanságok megszüntetését a területileg illetékes 

intézet rendeli el. 

(2)   A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelezettségek teljesítésének 

ellenőrzése a jegyző  feladata. 

(3)    Az ellenőrzésre jogosultak szabálysértési feljelentést tehetnek és helyszíni bírságot 

is kiszabhatnak. 

 

20/A.§.
 66

 

 

/1/ A Közszolgáltató a közszolgáltatást igénybevevők személyes adatait a 

közszolgáltatás biztosítása céljából, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése 

érdekében kezelheti a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló módosított 1992. évi 

LXIII. Tv., a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. Tv., valamint e 

rendeletben szabályozottak szerint.  

/2/ A Képviselőtestület Polgármesteri Hivatala az alábbi személyes adatokat bocsátja a 

Közszolgáltató rendelkezésére: 

a./ a szerződéskötéshez szükséges minimális azonosító adatok: név, lakcím, 

b./ a szerződő fél pontos beazonosításához és a díjtartozás behajtásához szükséges 

egyéb azonosító adatok: születési idő, hely, anyja neve,  

c./ az egyéb, a szolgáltatás elvégzése során értelemszerűen kezelendő adatok – 

szükség szerint - : keletkezett hulladék mennyisége, szállítás/ürítés gyakorisága. 

/3/ A Közszolgáltató a /2/ bekezdésben körülírt adatokat, csak a közszolgáltatási 

szerződés fennállásáig és csak ehhez szükséges mértékben kezelheti. 

 

VI. fejezet 

Szabálysértések 

21.§. 

(1) 
67

 

(2) 
68
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VII. fejezet 

Vegyes, átmeneti és hatályba léptető rendelkezések 

22.§. 

 (1)  A rendeletnek a komplex helyi közszolgáltatás kötelező igénybevételére 

vonatkozó előírásai a hatálybalépéskor fennálló szerződéseket önmagukban nem 

teszik lejárttá, azok érvényessége tekintetében a Polgári Törvénykönyv 

rendelkezései alkalmazandók. 

(2)  E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 

2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.
69

 

 

23.§. 

E rendelet 1999. március 1. napján lép hatályba. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti az 

1/1996./II.28./ sz. Önkormányzati rendelet. 

 

 

 

dr.Buza Attila sk.   Szabó György sk. 

   polgármester           jegyző 
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        1. számú melléklet  

 

 

Értesítés a rendszeres háztartási szilárd hulladékkal kapcsolatos komplex helyi 

közszolgáltatás igénybevételének feltételeiről 

 

 

Ócsa Város
70

 Önkormányzat 10/1999./III.31./ számú rendelete alapján a rendszeres 

háztartási szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás igénybevétele kötelező. A 

rendszeres szilárd háztartási hulladékkal kapcsolatos komplex helyi közszolgáltatást a 

lakosság számára ……………….. végezheti kizárólagos jogosultsággal. 

  

A Közszolgáltató az alábbi feltételek szerint nyújtja a közszolgáltatást: 

   

1. A megjelölt szolgáltatást ................................. napjától folyamatosan végzi. 

   

2. A Közszolgáltató által rendelkezésre bocsátott tárolótartály típusa és darabszáma 

    110 literes tartály    ..... db 

    240 literes tartály    ..... db 

    

   

3. A tárolótartály ürítési gyakorisága: ................. alkalom/hét, 

     ürítési napok: .......................... 

   

4. A szolgáltatás díja: .................... Ft/hó 

   

5. Ügyfélszolgálat nyitva tartása: 

    telefon, telefax számok: 

   

Ócsa, ........................................... 

        .......................................... 

         Közszolgáltató 
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        2. számú melléklet
71
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