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Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 18 /2016. (VI.17.) önkormányzati rendelete
a hulladékgazdálkodásról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV.
törvény 88. § (4) bekezdés a) pontjában 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

1. §[1] (1) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a
Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás (a továbbiakban: Társulás)
tagjaként és azzal együttműködve hulladékgazdálkodási közfeladatainak ellátására közszolgáltatást tart
fenn, és a települési hulladék rendszeres gyűjtéséről, elszállításáról, egyes hulladékfajták szelektíven
történő begyűjtéséről, az így összegyűjtött hulladék kezeléséről, engedéllyel rendelkező szervezetnek
történő átadásáról és ezeknek a tevékenységeknek az ellátásáról helyi hulladékgazdálkodási közfeladat
útján gondoskodik.

(2) A hulladékgazdálkodási közfeladaton belül a közszolgáltatás célja a hulladékgazdálkodási
közfeladatok kiszámítható, folyamatos és biztonságos ellátása, a tevékenység ellenőrizhetősége.

(3) A rendelet hatálya Dunaújváros Megyei Jogú Város közigazgatási területére, azon belül
valamennyi, a közszolgáltatás által érintett ingatlantulajdonosra, bérlőre, használóra, tulajdonosi
közösségre, azaz lakásszövetkezetekre, társasházakra (a továbbiakban együtt: ingatlantulajdonos)
kiterjed, függetlenül attól, hogy természetes vagy jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem
rendelkező gazdasági társaság, vagy szervezet.

(4) A rendelet hatálya kiterjed a lakossági és intézményi fogyasztásból, használatból, szolgáltatásból,
valamint az ingatlanok tisztántartásából származó települési hulladékokra (a továbbiakban együtt:
hulladék).

(5) Nem terjed ki a rendelet hatálya
a) arra a gazdálkodó szervezetre, amely külön jogszabály alapján köteles a nála keletkezett hulladékot

gyűjteni, arra feljogosított hulladékkezelőnek átadni, kivéve, ha annak hasznosítására vagy kezelésre
maga is jogosult, továbbá

b) a veszélyes hulladékok gyűjtésére, kezelésére, szállítására és ártalmatlanítására.
(6) A közterületek használatát és tisztán tartását külön önkormányzati rendelet szabályozza.”

2. A hulladékgazdálkodási közfeladat tartalma

2. § (1) A hulladékgazdálkodási közfeladat tartalma a hulladék ingatlanhasználóktól, illetve
közterületről történő folyamatos és teljes körű gyűjtésére, szállítására, kezelésére, valamint a begyűjtött
hulladéknak, a hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására, a Társulással kötött szerződésben
meghatározott hulladékgazdálkodási létesítmény részére történő átadására terjed ki.

 (2) A közszolgáltató közbeszerzési eljárás útján történő kiválasztására és a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási szerződés megkötésére a Társulási Megállapodásban foglaltak szerint a Társulás
jogosult.

 (3) A hulladékgazdálkodási közfeladaton belül a közszolgáltatást csak a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás ellátására kiírt közbeszerzési eljárás útján jogosultságot nyert és a Társulással szerződést
kötött közszolgáltató végezheti.

 (4)[2] Dunaújváros közigazgatási területén hulladékgazdálkodási közfeladaton belül a közszolgáltatást
csak a közszolgáltatás ellátására kiírt közbeszerzési eljárás útján jogosultságot nyert, és a Társulással
2017. október 1. napjától 2024. szeptember 30. napjáig 7 évre hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
szerződést kötött VERTIKÁL Közszolgáltató Nonprofit Zrt. (8154 Polgárdi, Bocskai u. 39.,
www.vertikalrt.hu (a továbbiakban: Közszolgáltató) végezheti. A Közszolgáltató a feladat ellátására
együttműködési megállapodást kötött a Dunanett Nonprofit Kft.-vel, (Dunaújváros, Budai Nagy Antal u.
2, www.dunanett.hu), mint alvállalkozóval. A Közszolgáltató a székhelyén, a Dunanett Nonprofit Kft.
pedig Dunaújvárosban ügyfélszolgálatot tart fent. Az ügyfélszolgálat címe: 2400 Dunaújváros, Budai
Nagy A.u. 2.
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(5)  A hulladékgazdálkodási tevékenység ellátáshoz kijelölt hulladékgazdálkodási létesítmények:
Adonyi, Polgárdi és Sárbogárdi Regionális Hulladéklerakók.

3. A hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásának rendje és módja, az ingatlanhasználó és a
közszolgáltató jogai és kötelezettségei, valamint az üdülőingatlanokra vonatkozó sajátos szabályok

3. §[3] (1) Az ingatlantulajdonos jogosult és köteles a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
igénybevételére: az ingatlanán keletkező hulladék e rendelet szerinti gyűjtésére, szállítási napokon a
Közszolgáltató részére elszállítás céljából való átadására, valamint a közszolgáltatási díj megfizetésére.

Családi házas övezetben az igénybevétel feltétele a hulladékgyűjtő edényre ragasztott – a
Közszolgáltató által biztosított – vonalkód és éves előfizetői azonosító matrica, amely a hulladékgyűjtő
edény űrmértékével megegyező. Társasházi részen éves azonosító matrica szükséges a hulladék
elszállításához. Amennyiben a matrica hiányzik, az ürítés szüneteltethető.

(2) A helyi hulladékgazdálkodási közfeladattal kapcsolatos közszolgáltatás körében a Közszolgáltató
az ingatlantulajdonos számára a közszolgáltatást felajánlja és a közszolgáltatás teljesítésére
rendelkezésre áll.

(3) A hulladékgazdálkodási közfeladattal kapcsolatos közszolgáltatás teljesítésének feltételeit jelen
rendelet határozza meg.

(4) Az ingatlantulajdonos az ingatlanán keletkező vagy a birtokába kerülő hulladékot a környezet
szennyezését megelőző, a károsítását kizáró módon köteles gyűjteni, és ahhoz a rendszeresített
tárolóedényt igénybe venni.

(5) Az ingatlantulajdonosnak a hulladék gyűjtése során megfelelő gondossággal kell eljárnia annak
érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a
természetes és épített környezetet ne szennyezze, az állat- és növényvilágot ne károsítsa, a közrendet és
a közbiztonságot ne zavarja, továbbá az ingatlanán keletkező hulladék mennyiségét alacsony szinten
tartsa.

(6) Az ingatlantulajdonos az ingatlanon szokásosan keletkező hulladékot a tárolóedényben tömörítés
nélkül úgy helyezheti el, hogy annak fedele zárható legyen, valamint az a szállítás során a
Közszolgáltató alkalmazottainak egészségét ne veszélyeztesse, a gépi ürítést ne akadályozza, az ürítő
berendezést ne károsítsa.

(7) A tárolóedény mellé hulladékot elhelyezni csak a Közszolgáltatótól vásárolt, jelzéssel ellátott
zsákban lehet, amelynek ára tartalmazza a hulladék elszállításának, kezelésének és ártalmatlanításának
költségét;

(8) Olyan háztartási- vagy háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű hulladékot, amely
eredeti terjedelménél fogva a (7) bekezdés szerint nem helyezhető el, megfelelő darabolással vagy
kötegeléssel kell ugyancsak a Közszolgáltatótól beszerzett zsákban a tárolóedény mellé helyezni.

(9) Települési hulladékot az e rendeletben meghatározottakon kívül egyéb helyen és módon lerakni,
elhelyezni – kivéve a (7) és (8) bekezdésben foglaltakat – nem szabad;

(10) Amennyiben a használatban lévő gyűjtőedény nem elégséges az ingatlanon keletkezett hulladék
következő ürítésig való tárolására, vagy az nagyobb, mint adott időben indokolt lenne, más méretű
gyűjtőedény használatba vételére a negyedévek első napjától történő szerződés módosítás után van
lehetőség. Az ezzel kapcsolatos költségek – a bérelt gyűjtőedény cseréje kivételével – az ingatlan
tulajdonosát terhelik.

(11) Ha a tárolóedény olyan nedves hulladékot tartalmaz, amely összetömörödött, befagyott, vagy a
hulladékot úgy összepréselték, hogy azt az előírt módon nem lehet üríteni, akkor az ingatlantulajdonos
köteles a visszamaradt hulladékot fellazítani és a tárolóedényt a rendeltetésszerű használatra alkalmassá
tenni.

(12) Tilos a tárolóedényben olyan anyagot elhelyezni (például forró salak vagy hamu, maró-, mérgező
anyag, állati hulladék, zsiradék, gyúlékony, robbanásveszélyes vagy nagyobb terjedelmű, súlyú anyag),
amely veszélyezteti a szállítással foglalkozó alkalmazott egészségét, testi épségét, megrongálhatja a
gyűjtő berendezést, ártalmatlanítása során veszélyezteti a környezetét, egyéb okból a települési
hulladékkal együtt nem gyűjthető vagy nem minősül települési hulladéknak.

(13) Amennyiben a tárolóedényben a (12) bekezdés szerinti tiltott dolog kerül elhelyezésre, vagy a
hulladékot nem a rendszeresített tárolóedényben helyezik el, továbbá ha más – az ingatlantulajdonosnak
felróható okból – a hulladék az alkalmazott módszerrel nem üríthető, úgy a Közszolgáltató jogosult
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annak elszállítását megtagadni. Ebben az esetben a megtagadás okának megjelölésével az érdekelt
ingatlantulajdonost írásban értesíteni kell, aki köteles a hulladék elszállításáról gondoskodni.

(14) A tárolóedényeket szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal ki kell tisztítani és
fertőtleníteni. A tárolóedények rendszeres tisztítása és fertőtlenítése az ingatlantulajdonos feladata,
amelyről a 770 literes vagy ennél nagyobb tárolóedények esetében a kötelezett – szerződés alapján – a
Közszolgáltató útján is gondoskodhat.

(15) Az ingatlantulajdonos köteles a tárolóedényeket a hulladék elszállítása céljából a Közszolgáltató
által megjelölt időpontban a begyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és az ürítésre alkalmas
helyen elhelyezni.

(16) Azokon a területeken, ahol a tárolóedényeket a Közszolgáltatónak való átadás végett közterületre
– a forgalom akadályozása és más egyéb okokból – nem lehet kihelyezni, ott a tárolóedények átadásáról,
átvételéről az ingatlantulajdonos, vagy külön megállapodás alapján a Közszolgáltató gondoskodik.

(17) Az ingatlantulajdonos a tárolóedényeket – lehetőleg az ingatlanán – úgy köteles elhelyezni, hogy
a benne lévő hulladékhoz állatok vagy illetéktelen személyek ne férjenek hozzá, a forgalmat vagy a
közterület rendeltetésszerű használatát ne akadályozzák, a városképet ne rontsák. Tilos a tárolóedények
környékét, megközelítési útvonalát tárgyak elhelyezésével, parkoló autókkal vagy olyan egyéb más
módon elzárni, hogy az a tárolóedények ürítését és elszállítását akadályozza.

(18) A hulladék begyűjtésének, elszállításának rendjét (gyakoriság, útvonal és időpont), a keletkező
hulladékmennyiségek figyelembevételével a Közszolgáltató köteles elkészíteni, és arról az
ingatlanhasználókat - változás esetén is - értesíteni minden év január 15-ig, a saját és az önkormányzat
honlapján, valamint a helyben szokásos módon.

(19) A hulladékgazdálkodási közfeladattal kapcsolatos helyi közszolgáltatás feltételeiben
bekövetkezett változásokról a Közszolgáltató az ingatlanhasználót - a változás bekövetkezése előtt -
írásban értesíteni köteles.”

4. § (1) A települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közfeladaton belül a helyi
közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó, a rendelet 1. mellékletében rögzített tartalmú adatlapon az
alábbiakat kell meghatározni:

a) a hulladékgazdálkodási közfeladattal kapcsolatos közszolgáltatás igénybevételének kezdő napját,
b) az ingatlanhasználó személyi adatait,
c) az ingatlan címét, helyrajzi számát,
d) az ingatlanhasználó levelezési címét,
e) az ingatlanon élők számát,
f)  az ingatlanhasználó által igénybevett gyűjtőedényt űrtartalom és darabszám szerint,
g) a gyűjtőedények használatának jogcímét,
h) a közszolgáltatási díj megfizetésének módját, és
i) a közszolgáltatásra irányadó jogszabályok meghatározását.
 (2) A közszolgáltató írásbeli megkeresésére a közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat úgy,

mint a név, lakcím, születési hely, idő, anyja neve, a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság a
közszolgáltató kérelmére térítésmentesen igazolja.

 (3)  Az ingatlanhasználó változása esetén a bejelentési kötelezettség a régi és az új ingatlanhasználót
egyetemlegesen terheli. Az új ingatlanhasználó bejelentkezéséig a közszolgáltatási díjfizetési
kötelezettség a régi ingatlanhasználót terheli.

5. § (1) Az alkalmazható szabvány szerinti gyűjtőedények és hulladékgyűjtő zsák:
a) 80 literes gyűjtőedény
b) 120 literes gyűjtőedény
c) 240 literes gyűjtőedény
d) 1100 literes gyűjtőedény, vagy
e)[4] 110 liter űrtartalmú, a Közszolgáltató logójával ellátott, a többlethulladék gyűjtésére alkalmas

hulladékgyűjtő zsák.
 (2) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott gyűjtőedényt kizárólag az a családi házzal rendelkező

ingatlanhasználó veheti igénybe, ahol az ingatlanon maximálisan kettő fő létesített lakóhelyet vagy
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tartózkodási helyet. A lakosok számát az ingatlanhasználónak a hatáskörrel és illetékességgel
rendelkező hatóság által kiállított, az adott tárgyévre érvényes hatósági bizonyítvánnyal kell igazolnia.

 (3)[5] A Közszolgáltató vagy megbízottja által forgalmazott, a Közszolgáltató logójával ellátott 110
liter űrtartalmú többlethulladék gyűjtésére alkalmas zsák Dunaújváros családi házas, üdülő, valamint
zárt kerti övezetében kiegészítő szolgáltatásként a települési hulladék elszállítására szolgál.

6. § (1)[6] Az ingatlantulajdonos a Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedény
űrtartalmát meghaladó mennyiségű, alkalmilag keletkező települési hulladék gyűjtésére a
Közszolgáltató ügyfélszolgálatán átvehető és azonosító jellel ellátott más gyűjtőeszközt köteles igénybe
venni. Ezen zsákok ellenértékét a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (a
továbbiakban: NHKV Zrt.) számlázza le.

 (2) A hulladék elszállítását
a) nagyvárosias telepszerű, családi házas, illetve ipari területen külön jogszabályban megállapítottak

szerinti gyakorisággal kell elvégezni.
b) az üdülő területeken és zárt kertekben: heti egy alkalommal, jelen rendelet részletes szabályai

szerinti tartalommal és feltételekkel, minden év április 15-től október 15-ig tartó időszakában kell
elvégezni, vagy

c) a szelektív hulladékgyűjtő szigetek ürítését kéthetente kell elvégezni.
 (3) A gyűjtőedények méretének és számának meghatározásakor ingatlanonként legkevesebb heti 60

liter/ingatlan vagy 28 liter/fő/hét hulladékmennyiséget kell figyelembe venni.
 (4) Ha az ingatlanhasználó a közszolgáltató felé a valóságnak nem megfelelő mennyiséget vagy

adatot közöl - ide értve az ingatlanon rendszeresen tartózkodó személyek számára vonatkozó adatot is -
és ennek folytán az átadásra kerülő hulladék mennyisége rendszeresen meghaladja a rendelkezésére álló
gyűjtőedények űrtartalmát, az ingatlanhasználó - a közszolgáltató felhívására - köteles a tényleges
mennyiségű hulladéknak megfelelő űrtartalmú edényt igénybe venni.

 (5) Az ingatlanhasználó köteles írásban, három nappal korábban bejelenteni a közszolgáltatónak, ha
ingatlanán az addig szokásos hulladékmennyiséget jelentősen meghaladó mennyiségű hulladék
keletkezése várható. A bejelentés alapján a közszolgáltató köteles az ingatlanhasználó által megjelölt
időpontra vagy időtartamra a hulladék adott mennyiségének megfelelő gyűjtéséhez, illetve
elszállításához alkalmas nagyobb űrtartalmú, vagy további gyűjtőedényt, illetve a levágott fű, lomb
hulladék gyűjtésére alkalmas műanyagzsákot az ingatlantulajdonos rendelkezésére bocsátani, és a
többletszolgáltatást – külön díj ellenében - teljesíteni.

 (6) Ha az ingatlanon keletkező hulladék mennyisége nem rendszeresen, hanem alkalmilag haladja
meg az átadott gyűjtőedények űrtartalmát, és az ingatlantulajdonos elmulasztja az (5) bekezdésben írt
bejelentési kötelezettségét, a közszolgáltató jogosult az így átadott, illetőleg a gyűjtőedény mellé
kirakott hulladék elszállítására.

 (7) A többletszolgáltatás tényéről és az ennek megfelelő díj alkalmazásáról a közszolgáltató az
ingatlanhasználót egyidejűleg értesíteni köteles.

(8) A közszolgáltató által a szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényeket az ingatlanhasználó
jogosult - külön díj ellenében - bérbe venni.

 (9) A bérbe vett gyűjtőedények átadásával egyidejűleg a kárveszély viselése átszáll az
ingatlanhasználóra.

 (10) A közszolgáltató tulajdonát képező, az ingatlanhasználó által bérbe vett, illetve az
ingatlanhasználó tulajdonában lévő és rendeltetésszerűen használt gyűjtőedény szükség szerinti
javításáról, cseréjéről – amennyiben az a közszolgáltatás ellátása során, a közszolgáltató felróható
magatartása okán sérül meg - az ingatlanhasználó bejelentése alapján a Közszolgáltató 30 napon belül
köteles gondoskodni.

 (11) A gyűjtőedény rendeltetéstől eltérő használata, valamint eltűnése vagy megsemmisülése miatt
keletkezett kárt az ingatlanhasználó köteles megtéríteni.

 (12) A közszolgáltató kárát az ingatlanhasználó a kár bekövetkeztétől számított harminc napon belül
köteles megtéríteni.

 (13) Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényben összetömörödött
vagy befagyott, illetve az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt az edényt üríteni
nem lehet, az ingatlanhasználó köteles az edényt üríthetővé, használhatóvá tenni.
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7. § (1) Az ingatlanhasználó köteles az átvett gyűjtőedényeket a hulladék elszállítása céljából a
közszolgáltató által megjelölt időpontban, közterületen, a közszolgáltató által megjelölt járat útvonalán,
a begyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen, zárt fedéllel elhelyezni. A
gyűjtőedényt legfeljebb a szállítási napot megelőző napon, 18 órától lehet kihelyezni a közterületre,
kivéve a tartósan engedélyezett elhelyezést.

(2) A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű és a gyalogos forgalmat és elhelyezése
egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.

8. §[7] (1) A lomtalanítás megszervezéséről és lebonyolításáról a Közszolgáltató évente egy
alkalommal gondoskodni köteles. Családi házas övezetekben a Közszolgáltató „házhoz menő” gyűjtést
alkalmaz.

(2) A lomhulladék elszállítását, ártalmatlanítását, hasznosítását a Közszolgáltató végzi.
(3) A lomhulladékot az ingatlantulajdonos a Közszolgáltató által előzetesen megjelölt vagy egyeztetett

időpontban helyezheti ki elszállítás céljából arra a helyre, amelyet a Közszolgáltató előzetesen
megjelölt.

(4) Az elszállítandó lomhulladékot úgy kell elhelyezni a közterületen, hogy az a jármű és gyalogos
forgalmat ne akadályozza, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, és ne járjon baleset vagy
károkozás veszélyének előidézésével.

(5) A Közszolgáltató az (1), (3) és (4) bekezdésben foglalt előírásoktól eltérő módon, szabálytalanul
elhelyezett hulladékot köteles - külön díjfizetés ellenében - elszállítani.

(6) A szabályszerűen kihelyezett gyűjtőedények ürítése során esetlegesen keletkezett szennyeződés és
a szétszóródott hulladék eltakarításáról a Közszolgáltató köteles gondoskodni.

(7) Építésnél, tatarozásnál, bontásnál és egyéb módon keletkezett törmeléket, hulladékot az
elszállításig elkülönítetten kell gyűjteni, és 72 órán belül el kell szállítani. A tiszta építési törmelék és
föld a kijelölt hulladéklerakóban elhelyezhető. A közterületen keletkező háztartási és egyéb szilárd
hulladékot kizárólag a kijelölt hulladéklerakóban lehet elhelyezni, amelyről az önkormányzat a
Közszolgáltatóval kötött külön megállapodás szerint gondoskodik.

(8) Az illegális hulladéklerakók felszámolásáról a jegyző hatósági úton vagy az önkormányzat – a
közszolgáltatás keretein kívül – gondoskodik.

8/A. §[8] (1) Dunaújváros társasházas beépítésű területein a műanyag, fém, papír és üveg hulladékok
elkülönített gyűjtése a város több pontján kihelyezett szelektív gyűjtőpontokon lévő edényekben
történik.

(2) A város családi házas övezetében a műanyag, fém és papír hulladék elkülönített gyűjtése „házhoz
menő” gyűjtési formában történik.

(3) A „házhoz menő” gyűjtés során külön, átlátszó zsákban kell gyűjteni a tiszta, szennyeződésmentes
csomagolási hulladékokat: Az elkülönítetten gyűjtött hulladékot tartalmazó zsáknak oly mértékben
átlátszónak kell lennie, hogy a gyűjtés során a belehelyezett hulladék frakció megfelelősége a zsák
megbontása nélkül azonosítható legyen.

(4) Amennyiben a zsák vegyes települési hulladékot (szemetet) tartalmaz, úgy az nem kerül
elszállításra.

(5) Külön zsákban kell gyűjteni a műanyag- és fém csomagolási hulladékokat, valamint külön zsákban
a papír hulladékot. A zsák méretét meghaladó papírhulladékok kötegelve kihelyezhetőek.

(6) A műanyag-, fém-, és a papírhulladék gyűjtése egyszerre történik. Szállításuk ingyenes és nincs
mennyiségi korlátja.

(7) A szelektíven gyűjtött műanyag-, fém- és papír hulladékokat az átlátszó zsákokban a „házhoz
menő” gyűjtés napján reggel 6 óráig az ingatlan elé kell kihelyezni úgy, hogy az a forgalmat ne
akadályozza.

(8) A nagymennyiségben elkülönítetten gyűjtött műanyag-, papír-, fém- és üveg csomagolási hulladék
a Dunaújváros, Budai Nagy Antal u. 2. mellett lévő szelektív hulladékgyűjtő udvarban térítésmentesen
elhelyezhető.

(9) A város családi házas övezetében a komposztálható hulladékok (levágott fű és egyéb lágyszárú
növények) gyűjtése megfelelő teherbírású biológiailag lebomló zsákokban, vagy kötegelve összekötve
történik, melyet a Közszolgáltató a honlapján megjelölt szállítási napokon, „házhoz menő” rendszerben
szállít el az ingatlan elől, alkalmanként 0,5 m3 mennyiségben. Egy darab zsák legfeljebb 25 kg, az
összekötött köteg pedig legfeljebb 70 cm hosszú, és 50 cm átmérőjű lehet.
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(10) A Közszolgáltató logójával ellátott biológiailag lebomló zsákok (gyűjtési alkalmanként 1 darab)
átvétele a helyi ügyfélszogálatnál történik.

(11) A biológiailag lebomló hulladék a csomagolási hulladék gyűjtésére szolgáló zsákba nem
keverhető.

(12) A komposztálható hulladékot úgy kell kihelyezni, hogy az a közterületet ne szennyezze. A
zsákban kihelyezett zöldhulladék közé kommunális hulladék nem kerülhet.

4. Az ingatlanhasználó részéről történő szüneteltetés és a lakatlan ingatlanon történő
hulladékgazdálkodási közfeladattal kapcsolatos közszolgáltatás, valamint a ingatlanhasználót terhelő
díjfizetési kötelezettségek megfizetésének miniszteri rendeletben nem szabályozott rendje

9.§[9] Az NHKV Zrt. családi házas övezetben negyedéves időszakonként bocsájtja ki a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat tartalmazó számlát.

10.§ (1) A hulladékgazdálkodási közfeladattal kapcsolatos közszolgáltatás igénybevétele csak azon
lakóingatlanok esetében szüneteltethető, ahol a tulajdonos elhalálozott és a lakóingatlanban nincs
lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személy. Ez esetben a hulladékgazdálkodási
közfeladattal kapcsolatos közszolgáltatás csak addig szüneteltethető, amíg a hagyatéki eljárás le nem
zárul. A hagyatéki eljárás lezárását követő 30 napon belül az új ingatlanhasználó köteles a
közszolgáltatónál bejelentkezni.

 (2)    Az (1) bekezdés esetkörét kivéve a lakatlan lakóingatlan esetében rendelkezésre állási díj
fizetése kötelező. Lakatlannak az a lakóingatlan minősül, amelyen senki nem létesített lakóhelyet vagy
tartózkodási helyet, illetve senki nem tartózkodik a lakóingatlanon életvitelszerűen.

 (3)    Az ingatlanhasználó a hatáskörrel rendelkező hatóság által kiállított, az adott tárgyévre érvényes
igazolás közszolgáltató részére történő benyújtásával jelezheti, hogy a lakóingatlan lakatlan. A
lakatlanság feltételeinek fennállását a közszolgáltató jogosult ellenőrizni.

 (4)[10]  A lakatlan lakóingatlan utáni díj számlázását a bejelentést követő hónaptól függeszti fel az
NHKV Zrt.

 (5) Az ingatlanhasználó 30 napon belül köteles bejelenteni a közszolgáltatónak, ha a lakóingatlan
lakatlan állapota megszűnik.

 (6)    A lakatlan ingatlannal kapcsolatos igénybejelentés megismételhető.
 (7) Amennyiben a lakatlanság időtartama alatt hulladékgazdálkodási közfeladattal kapcsolatos

közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kerül kihelyezésre, úgy a közszolgáltatást igénybe vevő
egyidejű értesítése mellett a közszolgáltató a hulladékot köteles elszállítani, a közszolgáltatást igénybe
vevő pedig köteles közszolgáltatási díjat fizetni a díjbeszedésre jogosultnak.

5. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelésére vonatkozó
rendelkezések

11. § A közszolgáltató és az NHKV Zrt. a közszolgáltatással összefüggően tudomására jutott
személyes adatokat a személyes adatok kezelésére vonatkozó hatályos jogszabályi előírásoknak
megfelelően köteles kezelni. A nyilvántartásból bárminemű adatszolgáltatás kizárólag jogszabályban
meghatározott esetekben, valamint az ott meghatározott szervek, személyek részére történhet. A
közszolgáltató és az NHKV Zrt a személyes adatok kezeléséért, a nyilvántartás jogszerűségéért, az
adatkezelés megsértéséből eredő valamennyi kárért felel.

6. Záró rendelkezések

12. §  (1) A rendelet 2016. június 18-án lép hatályba.
 (2) Hatályát veszti a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 21/2015. (IX. 18.) önkormányzati

rendelet.
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