
ELŐTERJESZTÉS       2016. október 20. 
 
5. napirendi pont  
Javaslat a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatásról szóló 15/2014. ( XI.29.) önkormányzati rendelet 
módosításáról;   
Előadó: Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 
15/2014. ( XI.29.) önkormányzati rendelet módosítását az alábbi körülmények 
indokolják: 
 

I. Változás a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra vonatkozó 
magasabb rendű jogszabályokban: 

 
A Hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban Ht.) és a hozzá 
kapcsolódó végrehajtási rendeletek 2016. április 1-jétől hatályba lépett rendelkezései 
megváltoztatták a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás jogszabályi kereteit. A Ht. 
szerint 2016. április 1. napjától az állami hulladékgazdálkodási közfeladatok 
tekintetében létrehozott Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és 
Vagyonkezelő Zrt. (továbbiakban: koordináló szerv) az állami hulladékgazdálkodási 
közfeladat ellátása érdekében kezeli, nyilvántartja az ingatlanhasználó személyes 
adatait, beszedi a közszolgáltatási díjat, kifizeti a közszolgáltatóknak a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatásért felelős miniszter által meghatározott díjat, 
végzi a kintlévőségek kezelését, NAV útján történő behajtását.  
 
Az önkormányzat feladatkörében a helyi közszolgáltatásra vonatkozó 
részletszabályok rendeletben történő megállapítása, a közszolgáltató kiválasztása és 
a közszolgáltatási szerződés megkötése marad. Erre tekintettel a helyi rendelet 
közszolgáltatási díj megfizetésére vonatkozó szabályainak módosítása, valamint az 
adatkezelésre vonatkozó szabályainak hatályon kívül helyezése szükséges.  
 
 
A díjfizetés teljesítésére vonatkozó adatokkal csak a koordináló szerv rendelkezik, 
ezért a közszolgáltatás megtagadására vonatkozó szabályozást módosítani kell a 
közszolgáltató által kezelt adatoknak megfelelően.  
 

II. Sárás II. területre vonatkozó gyakorlati tapasztalatok alapján a helyi 
rendelet módosítása: 

 
2016. március 1-től Sárás II. területen megkezdődött heti rendszerességgel a zsákos 
hulladék elszállítása. 
Az elmúlt több mint fél év tapasztalatait a GyHG Kft. munkatársaival egyeztettük és 
az alábbi közös álláspont alakult ki: 
Tekintettel arra, hogy Sárás II. részen egyre több állandó lakos él (jelenleg 16 család, 
30 fő), a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást továbbra is egész évre biztosítani 
kell. Figyelembe kell azonban venni azt is, hogy az ott lévő ingatlanok többsége 
elsősorban hétvégi, kiskertes telek. A tulajdonosok, használók nagy része ezen 



ingatlanokat csak időlegesen használja, így az egész éves hulladékszállítással járó 
költségek megfizetése számukra rendkívül méltánytalan.  
A kialakult helyzet az alábbi megoldással oldható fel: 

- a rendelet a módosítást követően kiegészül a 3. számú melléklettel, amely egy 
nyilatkozatot tartalmaz. A nyilatkozatot benyújtó lakosok számára a GyHG Kft. 
egész évben biztosítja a hulladékot, tehát az állandó lakosok számára 
továbbra is megoldott a rendszeres hulladékszállítás. A módosító rendelet 
elfogadását követően haladéktalanul levélben értesítjük az érintett 
fogyasztókat. 

- az ideiglenesen használt ingatlanhasználók számára április 1-től szeptember 
30-ig biztosított a közszolgáltatás, így a díjfizetési kötelezettségük is erre az 
időszakra korlátozódik. A GyHG Kft. nyilvántartása szerint az ideiglenes 
ingatlanhasználók nagy többsége már a kiállított lakatlansági igazolások 
alapján az időszakos díjmegállapításban részesültek, azonban 
elengedhetetlen a rendeletet a kialakult gyakorlathoz igazítani. 

 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalják meg, és a 
módosító rendeletet fogadják el. 
 
 
 
      Domjánné dr. Fehérvári Diána s.k. 
        aljegyző 
  



 
 
TERVEZET 
 
 

Vámosszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
…./2016.(X.21.) önkormányzati rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 15/2014. (XI.29.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 
 
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 
2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdés a), b) és d) pontjában kapott 
felhatalmazása alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva a következőket rendeli el: 
 
1. § A települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 
szóló 15/2014. (XI.29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § a következő 
(3) bekezdéssel egészül ki: 
„1. § (3) A rendelet személyi hatálya a helyi önkormányzatra (társulására), a 
közszolgáltatóra, az ingatlanhasználóra és a Koordináló szervre terjed ki.” 
 
2. § A R. 2. § helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„2. § A rendelet alkalmazásában:  
a) Ingatlan: az ingatlan-nyilvántartás szerint külön helyrajzi számmal rendelkező 
ingatlan, továbbá az önállóan bérbe - vagy használatba adott ingatlanrész,  
b) Időlegesen használt ingatlan: az a beépített ingatlan, ahol az ingatlanhasználó 
nem lakhatás céljából, nem állandóan tartózkodik. ” 
 
3. § A R. 3. § helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„3. §  Vámosszabadi Község Önkormányzata a települési hulladékra vonatkozó 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatást  
a) az 1. mellékletben meghatározott területen  január 01-től – december 31-ig, azaz 
egész évben, 
b) a 2. mellékletben meghatározott területen április 01-től – szeptember 31-ig, azaz 
biztosítja 
c) a 2. melléklet szerinti területen az ingatlanhasználó a közszolgáltatásnak egész 
évre vonatkozó igénybevételi igényéről a rendelet 3. számú mellékletében foglalt 
nyilatkozat – a tárgyévet megelőző év december 1-ig történő – megküldésével 
értesíti a közszolgáltatót.” 
 
4. § A R. 4. § helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„4. § (1) A helyi önkormányzat (a helyi önkormányzatok társulása) - mint a települési 
hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására kötelezett – az általa közbeszerzési 
eljárásban kiválasztott közszolgáltatóval kötött közszolgáltatási szerződés útján 
biztosítja a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást. 
(2) Az önkormányzat (a helyi önkormányzatok társulása) és a közszolgáltató által 
kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés a magasabb szintű 
jogszabályokban előírtakon kívül tartalmazza a közszolgáltatás megszűnésére 



vonatkozó, továbbá a közszolgáltató pénzügyi, gazdasági, műszaki és szakmai 
tevékenységének, költség-hatékony gazdálkodásának ellenőrizhetőségét, 
átláthatóságát biztosító előírásokat. 
(3) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása az (1) bekezdésben 
meghatározott közszolgáltatási szerződés hiányában a törvény erejénél fogva vagy 
hatósági határozat alapján biztosított.” 
 
5. § A R. 7. § helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„7.§ (1) A közszolgáltatót a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáért az 
állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott Koordináló szerv által 
biztosított szolgáltatási díj illeti meg. 
(2) A közszolgáltató a személyes adatokat a közszolgáltatás teljesítésével 
kapcsolatos feladatok ellátása, azt követően pedig a közszolgáltatási jogviszonyból 
eredő jogok érvényesítése vagy kötelezettségek teljesítése érdekében, csak a cél 
megvalósításához szükséges ideig kezelheti. A jogviszony megszűnését követően a 
közszolgáltató a kezelt adatokat megsemmisíti, vagy törli. 
(3) A közszolgáltató jogosult  
a) az ingatlanhasználó természetes személy vonatkozásában a névre, születési 
névre, anyja nevére, lakcímre, születési időre és helyre, telefonszámra és 
elektronikus levelezési címre  vonatkozó, valamint 
b) egyéb ingatlanhasználó vonatkozásában a névre, székhelyre, adószámra, 
telefonszámra, elektronikus levelezési címre, a képviselő nevére és címére 
vonatkozó adatokat az ingatlanhasználótól bekérni és hozzájárulásával kezelni 
azokat. 
(4) A közszolgáltató megteremti és fenntartja az adatkezelés személyi és tárgyi 
feltételeit, gondoskodik az adatok biztonságáról, megismerhetőségéről, 
meghatározza azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatvédelmi szabályok 
érvényre juttatásához szükségesek. 
(5) A közszolgáltató a közszolgáltatási díj számlázásához és behajtásához 
szükséges adatokat a Koordináló szervnek adja át.” 
 
6. § A R. 21. § helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„21. § (1) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezett beépített ingatlan használója 
a szolgáltatásért közszolgáltatási díjat fizet az állami hulladékgazdálkodási közfeladat 
ellátására létrehozott Koordináló szerv részére. 
 (2) A közszolgáltatási díj kéttényezős, rendelkezésre állási díjból és ürítési díjból áll.  
 (3) A rendelkezésre állási díj éves díj, amelyet a közszolgáltatás igénybevételére 
kötelezett ingatlanhasználó önálló ingatlanonként, a szolgáltatás igénybevételének 
mértékétől függetlenül köteles megfizetni azzal, hogy a 2. mellékletben lehatárolt 
területen lévő időlegesen használt ingatlannal rendelkező ingatlanhasználó esetében 
a (4) bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni.  
(4) A 2. mellékletben lehatárolt területen lévő időlegesen használt ingatlannal 
rendelkező ingatlanhasználó esetében a (3) bekezdéstől eltérően az éves 
rendelkezésre állási díj 50%-a fizetendő azzal, hogy az ingatlanhasználó ezt a díjat 
az április 1. és szeptember 30. közötti időszakra fizeti meg. 
(5) Az ürítési díjat a természetes személy ingatlanhasználó és lakóközössége a 
részére biztosított, elektronikus jeladóval ellátott hulladékgyűjtő edény tényleges 
ürítési adatai, míg a nem természetes személy ingatlanhasználó a hulladékgyűjtő 
járat sűrűsége által meghatározott mértékben – átalányként -, illetve külön értesítésre 
történő hulladékelszállítás esetén a tényleges elszállítás alapján fizeti meg.” 



 
7. § A R. 23. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„23. § (1) Amennyiben a beépített ingatlan legalább négy egymást követő hónapig 
lakatlan lesz, azt ezen idő alatt nem használják, az ingatlanhasználó kérheti a 
közszolgáltatótól a közszolgáltatás szüneteltetését.” 
 
8. § A R. 24. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„(2) Igény esetén egyedi számla kibocsátására kerül sor a társasház és a 
lakásszövetkezet képviseletére jogosultnak az ingatlanhasználók közötti díj 
felosztására vonatkozó nyilatkozata és az egyedi számlák kiállításához szükséges – 
7. § (3) bekezdésében meghatározott - adatszolgáltatása alapján. Amennyiben az 
erre vonatkozó igényt november 30-ig hiánytalanul megteszi a képviseletre jogosult, 
a felosztott számlázás a következő év első napjától valósul meg. Az egyedi számla 
ingatlanonként tartalmazza a rendelkezésre állási díjat és a felosztásra vonatkozó 
nyilatkozat szerint felosztott ürítési díjat.” 
 
9. § A R. 25. § helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„25. § (1) A Koordináló szerv a közszolgáltatás díját számlázási időszakonként utólag 
számlázza az ingatlanhasználó részére. A közszolgáltatás díja havi 
rendszerességgel fizetendő. A Koordináló szerv a számlázási gyakoriságtól a ritkább 
számlázás irányába eltérhet.  
(2) A közszolgáltatási díjat az ingatlanhasználó 8 napon belül fizeti meg. A 
Koordináló szerv a hosszabb fizetési határidő irányába eltérhet.”   
 
10. § A R. 26. § (2) és (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„(2) A változás bejelentésének - 7. § (3) bekezdésében meghatározott - minden olyan 
adatot tartalmaznia kell, amely az ingatlanhasználó azonosítását egyértelművé 
teszik. A Koordináló szerv mindaddig a régi ingatlanhasználónak köteles a 
közszolgáltatási díjat kiszámlázni, míg az (1) bekezdés szerinti változás-bejelentés 
meg nem történik.  
(3) Amennyiben csak az egyik ingatlanhasználó jelenti be az ingatlanhasználó 
személyében bekövetkezett változást, akkor a változás ténye hitelt érdemlő módon - 
különösen adásvételi szerződés, három hónapnál nem régebbi tulajdoni lap, bérleti 
szerződés, csereszerződés, birtokbaadási jegyzőkönyv bemutatásával - 
bizonyítandó.” 
 
11. §  A R. 2. melléklete helyébe a jelen rendelettel elfogadott 1. melléklet lép. 
 
12. § A jelen rendelettel elfogadott 2. melléklet a R. 3. mellékleteként egészül ki. 
  



 
 

Záró rendelkezések 
 

13.§ (1) Jelen rendelet 2017. január 01. napján lép hatályba. 
(2) A R. módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban maradnak. 
 
 
 
Lizákné Vajda Lívia       Kató Mária 
Polgármester       Jegyző 
 
 
 
Záradék:  
A rendelet kihirdetve: Vámosszabadi, 2016. október 21. 

Kató Mária 
Jegyző  

  



 
 

2. melléklet a 15/2014. (XI.29.) önkormányzati rendelethez 
 
Vámosszabadi Község Önkormányzata a települési hulladékra vonatkozó 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatást az alábbi területekre április 01.-től szeptember 
30.-ig biztosítja: 
 
Gomba   edényzettel nem ellátott szakasza 
Halász edényzettel nem ellátott szakasza 
Mandula edényzettel nem ellátott szakasza 
Ringló edényzettel nem ellátott szakasza 
Rózsa edényzettel nem ellátott szakasza 
Sulyom edényzettel nem ellátott szakasza 
Szőlő edényzettel nem ellátott szakasza 
Újfalusi edényzettel nem ellátott szakasza 
Üdülő edényzettel nem ellátott szakasza 
Vadgesztenye edényzettel nem ellátott szakasza 
Körte edényzettel nem ellátott szakasza 
Birs edényzettel nem ellátott szakasza 
Barka edényzettel nem ellátott szakasza 
Toboz edényzettel nem ellátott szakasza 
Som edényzettel nem ellátott szakasza 
Berkenye edényzettel nem ellátott szakasza 
Galagonya edényzettel nem ellátott szakasza 
Nád edényzettel nem ellátott szakasza 
Erdő edényzettel nem ellátott szakasza 
 
  
  



 
 
 

3. melléklet a 15/2014. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez 
 
 
 
 

Nyilatkozat 
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás egész évben történő használatáról 

 
 
Alulírott 
………………………………………………………………………………………(név, cím), 
mint a Vámosszabadi …………………………………………………………………….. 
szám alatti ingatlan használója nyilatkozom,  hogy a helyi önkormányzati rendelet 
alapján igényt tartok arra, hogy számomra a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 
2017. január 1-től kezdődően egész évben biztosított legyen. 
Tudomásul veszem, hogy az egész éves közszolgáltatás esetén a rendelkezésre 
állási díj teljes összegét kell megfizetnem. 
 
 
Dátum:…………………………….. 
 
 


