Tahitótfalu község Önkormányzata Képviselő-testületének
17/2015. (VII. 21.) önkormányzati rendelete
a települési hulladék gyűjtésére és elszállítására vonatkozó közszolgáltatás
helyi szabályairól
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk
(2) bekezdésében, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 19. pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:
I. RÉSZ
BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK
1. Általános rendelkezések
1. §
Jelen rendelet hatálya kiterjed:
(1) Tahitótfalu
község
közigazgatási
közszolgáltatásra és annak alanyaira,

területén

végzett

hulladékgazdálkodási

(2) Tahitótfalu község közigazgatási területén levő természetes személyekre, jogi
személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik az (1) bekezdés
szerinti területen, a 3. § (7) bekezdésben szerint ingatlanhasználónak minősülnek.
2. §
(1) Az emberi egészség védelme, a természeti és az épített környezet megőrzése érdekében
mindenki köteles a települési környezet, különösen a közterületek szennyeződését,
fertőzését okozó tevékenységtől, illetőleg magatartástól tartózkodni, azt megakadályozni.
(2) A települési szilárd hulladékokkal összefüggő hulladékgazdálkodási tevékenységet úgy
kell megszervezni és végezni, hogy az a hulladék mennyiségének, illetve térfogatának
csökkenését eredményezze, újrahasznosítását minél nagyobb arányban lehetővé tegye, a
környezeti kockázatot minimálisra csökkentse, valamint keletkezésének ellenőrzését és
mennyiségének mérését biztosítsa.
(3) A hulladékoknak és azok bomlástermékeinek a gyűjtése, tárolása, szállítása és kezelése
során meg kell akadályozni azok talajba, felszíni, vagy felszín alatti vízbe, levegőbe
jutását.
(4) Jelen rendelet célja a 2. § (1) – (3) bekezdéseiben meghatározottak megvalósítása, a
közszolgáltatás kiszámítható, folyamatos és biztonságos ellátása és a tevékenység
ellenőrizhetőségének biztosítása.
(5) E rendelet tárgyi hatálya a külön jogszabályban meghatározott háztartási hulladékra,
háztartási hulladékhoz hasonló hulladékra, elkülönítetten gyűjtött hulladékra, települési

hulladékra, valamint a veszélyes hulladékokra vonatkozik. E rendelet hatálya nem terjed
ki a háztartási és ipari szennyvízre és a velük összefüggő tevékenységekre.
(6) A települési szilárd hulladék szervezett gyűjtésére és elszállítására irányuló
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás (továbbiakban: közszolgáltatás) igénybevétele
ingatlanonként (ha az ingatlanban több háztartás van, háztartásonként) kötelező az
ingatlanhasználók részére.
(7) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás (továbbiakban: közszolgáltatás) igénybevétele
Tahitótfalu község közigazgatási területén belül minden ingatlanhasználó részére
kötelező.
(8) A települési hulladék összegyűjtését elszállítását, elhelyezését, ártalmatlanítását, valamint
a szolgáltatás folyamatosságának biztosítását – az Önkormányzattal megkötött szerződés
alapján térítés ellenében – a kötelező helyi közszolgáltatás teljesítésére jogosult, illetőleg
kötelezett közszolgáltató, az AHK Agglomerációs Nonprofit Kft. (továbbiakban:
Közszolgáltató) – közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevő – végzi 2023.06.30.
napjáig.
2. Fogalmi meghatározások
3. §
E rendelet alkalmazása szempontjából:
(1) Elkülönítetten gyűjtött hulladék: olyan hulladék, amelyet fajta és jelleg - adott
esetben típus - szerint a képződés helyén a vegyes hulladéktól, illetve más fajtájú,
jellegű vagy típusú hulladéktól elkülönítve gyűjtenek.
(2) Gazdálkodó szervezet: az állami vállalat, az egyéb állami gazdálkodó szerv, a
szövetkezet, a lakásszövetkezet, a gazdasági társaság, az egyes jogi személyek
vállalata, a leányvállalat, a vízgazdálkodási társulat, az erdőbirtokossági társulat, a
végrehajtói iroda, az egyéni cég, az egyéni vállalkozó, továbbá az önkormányzat,
költségvetési szerv, az egyesület, a köztestület, valamint az alapítvány.
(3) Gyűjtőedény: települési szilárd hulladék gyűjtésére és elszállítására szolgáló a
Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített, szabványos 60, 80, 120, 240, 1100
liter és 5 m3 űrmértékű edény; a közszolgáltató emblémájával ellátott 60 literes
műanyag zsák; az elkülönítetten gyűjtött hulladék gyűjtésére szolgáló, a
közszolgáltató emblémájával ellátott műanyag zsák; valamint a közterületen
elhelyezett a szeletív hulladékok gyűjtésére szolgáló 1100 liter űrtartalmú edény.
(4) Háztartási hulladék: a háztartásokban képződő vegyes, elkülönítetten gyűjtött,
valamint lomhulladék, ideértve a lakásokban, lakóingatlanokban, a pihenés, üdülés
céljára használt helyiségekben, valamint a lakóházak közös használatú helyiségeiben
és területein képződő hulladékot.
(5) Háztartási hulladékhoz hasonló hulladék: az a vegyes, illetve elkülönítetten gyűjtött
hulladék, amely a háztartásokon kívül képződik, és jellegében, összetételében a
háztartási hulladékhoz hasonló.
(6) Időlegesen használt lakóingatlan: azon ingatlan, amely ingatlanban sem lakóhelyet
sem tartózkodási helyet nem létesítettek, és az ingatlanban életvitelszerűen nem
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tartózkodik senki, és a használati szezon időtartamán kívül nem használják. A
használati szezon: április 1-jétől szeptember 30-ig tart;
(7) Ingatlanhasználó: ingatlanonként (amennyiben az ingatlanon több háztartás található,
akkor háztartásonként) egy személy, aki az ingatlan birtokosa, tulajdonosa, bérlője,
használója, vagyonkezelője, valamint a társasház és a lakásszövetkezet, aki (amely) a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatást e törvény szerinti szerződéses jogviszony
keretében kötelező jelleggel igénybe veszi és akinek (amelynek) a közszolgáltató
rendszeres időközönként rendelkezésére áll. Amennyiben az ingatlan használójának
személye nem állapítható meg, úgy e rendeletben foglalt kötelezettségek teljesítése
az ingatlan tulajdonosát terheli. Több tulajdonos esetén a kötelezettség egyetemleges;
(8) Közszolgáltató: a közszolgáltatást végző, a közszolgáltatás ellátására kiírt
közbeszerzési eljárás, vagy - ha a Közbeszerzésekről szóló jogszabály alapján
közbeszerzés lefolytatása nem szükséges - pályázat útján jogosultságot nyert és a
hulladékról szóló törvény alapján az Önkormányzattal szerződést kötött szolgáltató;
(9) Lakott ingatlan: azon ingatlan, amelynek legalább egy állandó lakcímmel, vagy
tartózkodási hellyel rendelkező lakója van, vagy ahol 30 napot meghaladóan
életvitelszerűen tartózkodnak;
(10) Nem lakhatás céljára használt építmény: minimum 10 m2 alapterületű épített
helyiség, vagy mellékhelyiségek műszakilag is összetartozó együttese, amely a
meghatározott rendeltetés céljára önmagában alkalmas. Funkcióját tekintve ipari,
gazdasági, kereskedelmi, vendéglátó, szolgáltató, oktatási, egészségügyi,
közigazgatási, vegyes és egyéb rendeltetésű önálló egység, abban az esetben is, ha
magán ingatlanon áll;
(11) Szelektív hulladékgyűjtő sziget: közterületen kiépített olyan területrész, melyen
elhelyezésre kerülő konténerekben díjmentesen helyezhetők el a szelektív gyűjtési
rendszerhez tartozó, előválogatott hulladék fajták (fehér üveg, színes üveg,);
(12) Települési hulladék: a háztartási és a háztartási hulladékhoz hasonló szilárd hulladék;
(13) Vegyes hulladék: a háztartási és a háztartási hulladékhoz hasonló hulladéknak az a
különböző fajtájú és összetételű hulladékot tartalmazó része, amelyet az
elkülönítetten gyűjtött hulladéktól eltérő külön gyűjtőedényben gyűjtenek.
II. RÉSZ
A KÖZSZOLGÁLTATÁS TARTALMI RÉSZE
3. Tahitótfalu Község Önkormányzatának a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatással kapcsolatos feladatai
4. §
(1) Tahitótfalu Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) közszolgáltatást
szervez és tart fenn. Az Önkormányzat feladata e tekintetben különösen:
a. a helyi közszolgáltatás körébe tartozó hulladék rendszeres begyűjtésének,
elszállításának és kezelésének a biztosítása a Közszolgáltató által,
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b. a Közszolgáltató kiválasztása a közszolgáltatás ellátására, a Közszolgáltatóval
a közszolgáltatási szerződés megkötése, mely minimálisan tartalmazza a
szolgáltatás ellátásának módját, gyakoriságát, igénybe vételének módját és
feltételeit, továbbá a szerződő felek jogait és kötelezettségeit,
c. a közszolgáltatás körébe tartozó szilárd hulladékkal kapcsolatos szabályoknak
a meghatározása jogszabályokban.
(2) Az Önkormányzat gondoskodik a 3.§ (3) pontjában felsorolt gyűjtőedények megfelelő
mennyiségben történő beszerzéséről a Képviselő-testület által meghatározott
költségen.
(3) Az Önkormányzat a lakott ingatlanok esetén a jelen rendelet 1. számú mellékletében
meghatározott haszonbérleti szerződés keretében térítésmentesen biztosítja a
gyűjtőedényt az érintett ingatlanhasználónak.
(4) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatás igénybevételének szándékát, módosítását
valamint az igénybevételének megszüntetését az Önkormányzat részére írásban vagy
személyesen köteles bejelenteni. Az Önkormányzat köteles elfogadni az
ingatlanhasználó kezdeményezését a közszolgáltatás igénybevételére. Amennyiben a
körülmények indokolják, az Önkormányzat vizsgálhatja a közszolgáltatással érintett
ingatlan használatának a jogszerűségét. A közszolgáltatás igénybevételének a kezdő és
a záró napja az erre vonatkozó igénynek, az Önkormányzatnak való bejelentés napja.
Természetes személy ingatlanhasználók esetén, ha a személyes vagy az írásbeli
megkeresés napjától eltér a hulladékgyűjtő edénynek az Önkormányzattól való
átvételének a napja, akkor a hulladékgyűjtő edény átvételének a napjával kezdődően
kerül igénybevételre a közszolgáltatás.
(5) A közszolgáltatást igénybevevő ingatlanhasználók
Önkormányzat gondoskodik. A nyilvántartás célja:
a. a közszolgáltatással
megállapítása,

összefüggésben

az

alapnyilvántartásáról

ingatlanhasználó

az

személyének

b. a közszolgáltatás elvégzéséhez, valamint a közszolgáltatási díj beszedéséhez
szükséges és arra alkalmas adatbázis létrehozása és működtetése,
c. a közszolgáltatás kötelező igénybevételének szüneteltetése esetén annak
nyilvántartása.
(6) A közszolgáltatás ellátásával kapcsolatos változásokat naptári hónapra vonatkozó
összesítésben az Önkormányzat a Közszolgáltató részére írásban legkésőbb a
tárgyhónapot követő hónap 16-ig köteles megküldeni.
(7) Az Önkormányzat a közszolgáltatáshoz szükséges személyes adatokat elsődlegesen az
ingatlanhasználó adatszolgáltatása alapján ismeri meg. A személyes adatok kezelése
során az Önkormányzat a vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezéseinek
megfelelően köteles eljárni.
(8) Jelen § (5) bekezdésében meghatározott nyilvántartás tartalmazza a természetes
személy ingatlanhasználó nevét, a lakó, vagy tartózkodási, illetve értesítési helyének
címét, a gyűjtőedény típusát, darabszámát és űrméretét; nem természetes személy
ingatlanhasználó esetében pedig közhiteles nyilvántartás szerinti nevét, székhelyének,
telephelyének címét, amennyiben ezektől eltér, az értesítési címét, a képviselőjének a
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nevét, a képviselőjének aláírási címpéldányát, adószámát, valamint a gyűjtőedény
típusát, darabszámát és űrméretét.
(9) Az Önkormányzat a Közszolgáltatót elektronikus úton értesíteni köteles, amennyiben
a közszolgáltatás területi hatálya alatt olyan körülmény áll be, mely a közszolgáltatás
elvégzését lehetetlenné teszi (pl.: útlezárás). A megközelíthetetlen utcákból a
tárolóedények ki- és visszaszállításáról olyan közterületre, ami a szállító járművel
megközelíthető, az köteles gondoskodni, akinek a tevékenysége miatt az út lezárásra
került.
(10) Az Önkormányzat a lakott ingatlanok, valamint az időlegesen használt
lakóingatlanok használóinak a biológiailag lebomló hulladék kezelésének elősegítése
érdekében kedvezményes áron komposztáló ládákat biztosít.
4. A Közszolgáltató közszolgáltatással összefüggő jogai és kötelezettségei
5. §
(1) Közszolgáltató kötelessége a 2012. évi CLXXXV. törvény és a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendeletben
meghatározottakkal összhangban - az e rendeletben, valamint a Közszolgáltatási
Szerződésben foglaltak szerint, a környezetvédelmi, valamint az egyéb vonatkozó
jogszabályi előírások megtartásával - a közszolgáltatás igénybevételére köteles
ingatlanhasználóktól:
a. a Közszolgáltató szállítóeszközeihez rendszeresített, a 3.§ (3) bekezdésében
meghatározott gyűjtőedényből, vagy a Közszolgáltató által térítés ellenében
biztosított, feliratos műanyag zsákból vegyes hulladékot, - a jelen rendelet 2.
számú mellékletben meghatározott időpontban és területen – az ingatlan
használóktól házhoz menő járattal begyűjteni, elszállítani és kezelni,
b. az Önkormányzat által fenntartott és működtetett hulladékgyűjtő pontokon az
elkülönítetten gyűjtött települési szilárd hulladékot begyűjteni, elszállítani és
kezelni,
c. az Önkormányzattal előre írásban egyeztetett időpontban évi egyszeri
alkalommal térítésmentes veszélyeshulladék-gyűjtést tartani,
d.

az Önkormányzattal előre írásban egyeztetett időpontban évi egyszeri
alkalommal térítésmentes házhoz menő lomtalanítást tartani,

e. minden hónap második szerdáján az elkülönítetten gyűjtött hulladékok (papír
valamint műanyag és fémhulladék) begyűjtésére házhoz menő hulladékgyűjtést
biztosítani,
f. üveg elszállítása az Önkormányzat által kijelölt üveg gyűjtőpontokról havonta
1 alkalommal.
(2) Közszolgáltató a magasabb szintű jogszabályokban és e rendeletben foglaltak szerint
köteles eleget tenni adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettségének.
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(3) Közszolgáltató köteles az Önkormányzat Képviselő-testületének a közszolgáltatói
tevékenységéről évente részletes beszámolót készíteni a közszolgáltatási tevékenység
éves értékeléséhez.
(4) Közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatáshoz:
a. köteles biztosítani a közszolgáltatás – külön jogszabályokban meghatározott –
személyi, tárgyi, valamint közegészségügyi feltételeit, amelyek garantálják a
közszolgáltatás folyamatos, rendszeres és a környezetvédelmi szempontoknak
megfelelő ellátását,
b. rendelkezik a mindenkor hatályos jogszabályokban megkövetelt, a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásához szükséges környezetvédelmi
hatósági engedéllyel,
c. rendelkezik a külön jogszabályban meghatározottaknak megfelelő mértékű
biztosítékkal, garanciával;
d. az Önkormányzattal közszolgáltatási szerződést köt.
(5) Közszolgáltató a közszolgáltatás teljesítésére, valamint a közszolgáltatási díj
beszedésére közreműködőt vehet igénybe.
(6) Közszolgáltató a gyűjtőedénybe helyezett, közszolgáltatás körébe tartozó szilárd
háztartási hulladékot az ingatlan bejárata előtti úton, szállítójárművel megközelíthető
közterületen veszi át, és ürítés után lezárt tetővel ide helyezi vissza a kiürített
gyűjtőedényt. Ahol az útviszonyok, vagy egyéb akadályok nem teszik lehetővé, hogy
a hulladékszállító jármű az ingatlan bejárata elé álljon, abban az esetben a hulladék
átvétele a legközelebbi alkalmas helyen történik.
(7) Közszolgáltató köteles
gondossággal végezni.

a

gyűjtőedény

kiürítését

kíméletesen,

az

elvárható

(8) A szabályszerűen kihelyezett gyűjtőedény ürítése és a hulladék szállítása során
keletkezett szennyeződés takarításáról, amennyiben az neki felróható okból történt, a
Közszolgáltató köteles gondoskodni.
(9) A gyűjtőedényben okozott kárt a Közszolgáltató a károkozásról való írásbeli
tájékoztatástól számított 30 napon belül, térítésmentesen köteles javítani – a
kárügyintézés ideje alatt a közszolgáltatási hulladékot az ingatlanhasználó választása
szerint kihelyezheti a saját maga vagy a Közszolgáltató által biztosított műanyag
gyűjtőzsákban – vagy ha nem javítható az edény, akkor a gyűjtőedényt cserélni, ha a
károkozás bizonyíthatóan kizárólag a Közszolgáltatónak felróható okból következett
be.
(10) Közszolgáltató jogosult a települési hulladék elszállítását megtagadni, ha:
a. megállapítható, hogy a gyűjtőedényben kihelyezett hulladék az ürítés, vagy a
szállítás során a szállítást végző személyek életében, testi épségében,
egészségében, továbbá a szállító járműben vagy berendezésben kárt okozhat,
vagy a hasznosítás, illetve kezelés során veszélyeztetheti a környezetet,
b. érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy a kihelyezett gyűjtőedény
mérgező, robbanó, folyékony, veszélyes, vagy olyan anyagot tartalmaz, amely
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a települési hulladékkal együtt nem gyűjthető, nem szállítható, nem
ártalmatlanítható, és nem minősül települési hulladéknak,
c. a települési hulladékot nem a jelen rendeletben megengedett módon helyezték
el, illetve a gyűjtőedény a Közszolgáltató által nem hozzáférhető helyre került
kihelyezésre,
d. nem a Közszolgáltató szállító eszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben
került a hulladék kihelyezésre,
e. a kihelyezett gyűjtőedény túltöltött (nem lecsukható), és a gyűjtőedény ürítése
a környezet szennyezése, hulladék szóródása nélkül nem lehetséges,
f. a gyűjtőedény mellett elhelyezett bármilyen többlethulladék nem a
közszolgáltató által rendszeresített, általa forgalmazott, egyedi jelöléssel
ellátott, rendszeresített hulladékgyűjtő zsákban kerül kihelyezésre.
(11) Amennyiben Közszolgáltató a települési hulladék elszállítását megtagadja, abban az
esetben köteles a megtagadás okát megfelelően dokumentálni, az ingatlanhasználót
írásban értesíteni a jelen rendeletben meghatározott szabályok betartási
kötelezettségéről, és az Önkormányzatot elektronikus levélben tájékoztatni a
megtagadás okáról és annak körülményeiről.
(12) Az elkülönítetten gyűjtött hulladék mennyiségének növelése és a kezelésre kerülő,
közszolgáltatás körébe tartozó szilárd hulladék mennyiségének csökkentése
érdekében az alábbiak szerint helyezhetőek ki az elkülönítetten gyűjtött hulladékok:


A műanyag és a fém - a Közszolgáltató által előírt formában és tisztasággal
összegyűjtött - hulladékot minden természetes személy ingatlanhasználó
átlátszó műanyag zsákban kihelyezheti a gyűjtési napokon. Amennyiben
Közszolgáltató az elkülönítetten gyűjtött hulladék gyűjtéskor megállapítja,
hogy nem az előírásoknak megfelelő és tisztaságú a zsák tartalma, akkor azt a
zsákot a következő kommunális gyűjtési napon jogosult összeszedni.



A papír hulladékot kötegelve kell kihelyezni az ingatlan elé a gyűjtési
napokon.

(13) Közszolgáltató az időlegesen használt lakóingatlanok ingatlanhasználóinak a
háztartási hulladék gyűjtésére alkalmas 1 csomag (35 db 60 literes műanyag)
feliratos hulladékgyűjtő zsákot biztosít. A csomag átvételét egész évben biztosítja. A
csomagot az ingatlanhasználó – az ingatlanhasználói jogosultságának az igazolását
követően – átvételi elismervény aláírása ellenében veheti át a Közszolgáltató
honlapján meghatározott helyeken illetve a Közszolgáltató ügyfélszolgálatán.
(14) Közszolgáltató a többlethulladék gyűjtésére és kihelyezésére alkalmazható egyedi
jelölésű hulladékgyűjtő, valamint az elkülönített gyűjtést lehetővé tevő zsákok
átvételére az általa kijelölt helyszínen nyújt lehetőséget. A kijelölt helyszínen
biztosítani kell zsákok folyamatos átvételének lehetőségét a kijelölt helyszín
hétköznapi nyitva tartási idejében és hétvégén legalább a szombati napokon.
(15) Közszolgáltató
az
ingatlanhasználó
hulladékgazdálkodással
kapcsolatos
bejelentéseinek intézése, panaszainak kivizsgálása, orvoslása és a közszolgáltatással
kapcsolatos általános tájékoztatásnyújtás biztosítása érdekében a 1098 Budapest,
Ecseri út 8-12. szám alatt ügyfélszolgálatot működtet. Közszolgáltató az
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ügyfélszolgálatán az ingatlanhasználó bejelentéseinek intézését, panaszainak
kivizsgálását, orvoslását és a közszolgáltatással kapcsolatos általános
tájékoztatásnyújtást haladéktalanul, illetve amennyiben ez haladéktalanul nem
lehetséges, 30 napon belül teljesíti. Közszolgáltató Tahitótfalu község polgármesteri
hivatalában minden hónap harmadik hétfőjén 0800 és 1730 óra között helyi
ügyfélszolgálatot működtet. Közszolgáltató biztosítja a helyi ügyfélszolgálat gyors és
hatékony működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket is.
(16) Közszolgáltató a hulladékgyűjtő zsákok átvételének címéről és a hely nyitva
tartásáról köteles az ingatlanhasználókat tájékozatni a honlapján.
(17) A közszolgáltatást igénybevevő ingatlanhasználók nyilvántartásáról Közszolgáltató
saját nyilvántartást vezet. Ennek alapján a Közszolgáltató:
a. az Önkormányzattól minden hónap 16. napjáig írásban megkapott
adatok alapján a változásokat nyilvántartásában átvezeti, legkésőbb a
megkeresés beérkezését követő 30 napon belül.
b. az ügyfélszolgálatot közvetlenül megkereső természetes személy
ingatlanhasználó ügyfeleket a személyes adataikban történt változás,
valamint a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos ügyintézés esetén,
- különösen adásvétellel és örökléssel kapcsolatos ügyekben - az
Önkormányzathoz irányítja. A számlázással kapcsolatos ügyintézést és
a hulladékgyűjtő zsákok kiadását végzi a Közszolgáltató.
c. megteremti és fenntartja az mindenkor hatályos jogszabályok szerinti
adatkezelés személyi és tárgyi feltételeit, gondoskodik az adatok
biztonságáról, meghatározza azokat az eljárási szabályokat, amelyek az
adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
(18) A Közszolgáltató a nem természetes személy ingatlanhasználókkal egyedi
hulladékgazdálkodási szerződést köt az e rendeletben meghatározott feltételekkel.
(19) Az ingatlanra irányadó járatnapokról és a közszolgáltatás igénybevételének módjáról
Közszolgáltató az ingatlanhasználókat a helyben szokásos módon (pl.: szórólap,
helyi média, weboldal) értesíti.
(20) A Közszolgáltató a gyűjtőedény űrtartalmát meghaladó többlethulladékot akkor
köteles elszállítani, ha azt az ingatlanhasználó a Közszolgáltató által rendszeresített
feliratos zsákban helyezi ki.
(21) A Közszolgáltató a rendszeres hulladékszállítást úgy köteles megszervezni, hogy
amennyiben a meghatározott napon az érintett területen a hulladékgyűjtést bármely
okból elvégezni nem tudja, az elmaradt közszolgáltatást 24 órán belül pótolni
köteles.
(22) A közszolgáltatás ellátásával, a díjfizetéssel kapcsolatos jelzéseket, kifogásokat,
Közszolgáltató köteles a hatályos jogszabályokban meghatározott határidőn belül
kivizsgálni és a vizsgálat eredményéről írásban értesíteni az érintett ügyfelet.
(23) A gyűjtés napján közterületre kihelyezett gyűjtőedények környékének szükség
szerinti feltakarításáról, ha a hulladék a Közszolgáltató hibájából szóródik ki, a
Közszolgáltató köteles gondoskodni.
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(24) Karácsonyi időszakban az elhasznált fenyőfákat a gyűjtőedények mellett kell
elhelyezni, idegen anyagtól, díszítő elemektől mentesen, amelyek közterületről
történő elszállításáról Közszolgáltató térítésmentesen gondoskodik.
5. Az Ingatlanhasználó közszolgáltatással kapcsolatos jogai és kötelezettségei
6. §

(1) Ingatlanhasználó köteles az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladékot az e
rendeletben meghatározott módon és helyen gyűjteni. Alapvető kötelessége e
tekintetben, hogy:
a. az ingatlanán keletkező hulladék mennyiségét a megelőzés elve alapján
a legkisebb mértékűre csökkentse,
b. az ingatlanán, valamint a tevékenysége során keletkező, illetve az átvett
hulladékot a további kezelés, hasznosítás, ártalmatlanítás céljainak
megfelelően elkülönítve, a környezet károsítását kizáró módon az e
célra kijelölt gyűjtőhelyen vagy a jelen rendelet 3. § (3) bekezdésben
rögzített hulladékgyűjtő edényben az elszállításra való átadásig gyűjtse,
illetve tárolja,
c. az ingatlanán keletkező települési hulladék kezelésére az
Önkormányzat által szervezett közszolgáltatást igénybe vegye, illetve a
hulladékot a begyűjtésre e rendeletben feljogosított Közszolgáltatónak
adja át és a közszolgáltatási díjat határidőben fizesse meg,
d. az ingatlanán keletkező, a közszolgáltatás körébe tartozó szilárd
hulladékát – különös tekintettel a hulladék további kezelésére – az
ingatlanán az elszállításra való átvételig előírásoknak megfelelően
elkülönítetten (papír, műanyag, fém, üveg) gyűjtse, illetve tárolja és
részt vegyen az elkülönítetten gyűjtött hulladékok házhoz menő, havi
rendszerességű gyűjtésében és ezt a hulladékát a Közszolgáltatónak
átadja,
e. a hulladék gyűjtése során megfelelő gondossággal eljárni annak
érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó
közérzetét ne veszélyeztesse, a település természetes és épített
környezetét ne szennyezze, a növény,- és állatvilágot ne károsítsa, a
közrendet és közbiztonságot ne zavarja,
f. ha kötelezetté válik a közszolgáltatás igénybevételére és az adataiban
történő változásokat (ide értve a tulajdonosváltást, vagy az ingatlanból
történő ki,- és bejelentkezést) a változást követő 8 napon belül az
Önkormányzatnak írásban bejelentse. Az Önkormányzat írásbeli vagy
szóbeli felszólítására az ingatlanhasználó köteles bemutatni vagy
megküldeni az ingatlanhasználó minőségét megalapozó dokumentum
(pl.: tulajdoni lap, adásvételi szerződés vagy bérleti szerződés) eredeti
példányát vagy hiteles másolatát azzal, hogy az esetlegesen csatolásra
kerülő szerződésmásolatokból az ingatlan adatai és a szerződő felek
azonosító adatai kivételével minden egyéb adat kitakarható.
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(2) Ha az ingatlanhasználó e rendelet szerinti bejelentési és igénybevételi kötelezettségét
nem teljesíti, a Közszolgáltató az ingatlanhasználó egyidejű írásbeli értesítése mellett
minimálisan 1 db 120 literes vagy az ingatlanhasználó által ténylegesen kihelyezett
hulladékmennyiségnek megfelelő gyűjtőedény heti egyszeri ürítését vélelmezi és
ennek megfelelő díjat számláz addig az időpontig, ameddig az ingatlanhasználó a
bejelentési kötelezettségét nem teljesíti az Önkormányzat felé. A jelen §-ban
meghatározott bejelentés elmaradásából adódó díjfizetéssel kapcsolatos reklamációkat
a Közszolgáltató nem köteles elfogadni. A Közszolgáltató haladéktalanul köteles
elektronikus úton tájékoztatni az Önkormányzatot azokról az ingatlanhasználókról,
akik, vagy amik nem tettek eleget a bejelentési és igénybevételi kötelezettségüknek.
(3) Hulladékot az ingatlanon felhalmozni, feldolgozni - a komposztálható szerves
hulladék kivételével – tilos, azt az ingatlanhasználó a szállítási napokon a
Közszolgáltatónak köteles átadni.
(4) Ingatlanhasználó a közszolgáltatás igénybevételére köteles:
a. új lakás építése esetén a jogerős használatbavételi engedélytől,
b. használt lakás vásárlásánál a lakás birtokbaadásától,
c. új vagy használt lakás bérbevételénél, a bérbevételtől, illetve egyéb
címen történő használatbavételtől,
d. vagyonkezelő esetében
birtokbavétel napjától,

a

vagyonkezelői

szerződés

szerinti

e. amennyiben az a) - d) pontban foglaltak időpontja nem állapítható meg,
illetve minden egyéb jogcímen történő ingatlanhasználat esetén a
lakcímbejelentéstől (lakó vagy tartózkodási hely létesítésétől)
kezdődően,
f. valamint a cégbejegyzéstől
számított 8 napon belül eleget tenni.
(5) A 6. § (1) bekezdés f) pontja alapján, tulajdonosváltozás esetén, a bejelentési
kötelezettség mindkét (új és régi) tulajdonost egyaránt terheli.
(6) Ingatlanhasználó a gyűjtőedényt az ürítés napján reggel 0600 óráig, az ingatlan bejárata
előtt közvetlenül az úttest melletti közterületre helyezheti ki, továbbá ugyancsak az
ürítés napján gondoskodik a kiürített gyűjtőedény napi tároló helyre történő
visszahelyezéséről. A települési hulladék a gyűjtőedényben, tömörítés nélkül úgy
helyezhető el, hogy annak fedele zárható legyen. A gyűjtőedény mellé ömlesztett
hulladék kihelyezése tilos.
(7) Természetes személy ingatlanhasználó a hulladékszállítási díj megfizetésével szerez
jogosultságot arra, hogy a szelektívhulladék-gyűjtő pontokhoz, veszélyeshulladékgyűjtő pontokhoz, az ingatlanon keletkező, a közszolgáltatás körébe tartozó hulladékát
jogszerűen szállítsa, valamint az éves lomtalanításban, legfeljebb 1 m3
lomhulladék/ingatlan mennyiségben részt vegyen. Az évi egyszeri, természetes
személy ingatlanhasználók háztartásában keletkezett veszélyes hulladék begyűjtése
során az érintett ingatlanhasználók legfeljebb 1m3 háztartásban keletkező veszélyes
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hulladék/ingatlan mennyiséget adhatnak át a Közszolgáltatónak. A Közszolgáltató
által kiállított számla egyben jogosultságot igazoló dokumentum.
(8) A gyűjtőedényben turkálni (guberálni), annak tartalmát közterületen szétszórni tilos.
(9) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatásért egytényezős közszolgáltatási díjat köteles
fizetni, melynek alapja a gyűjtőedény térfogata és az ürítési gyakoriság.
(10) Ha az ingatlanon keletkező közszolgáltatás körébe tartozó szilárd hulladék
mennyisége alkalmilag haladja meg a gyűjtőedények űrtartalmát, az ingatlanhasználó
köteles a többlet hulladékot a Közszolgáltató emblémájával ellátott, külön díj
ellenében megvásárolt, erre a célra rendszeresített zsákban a gyűjtőedényt mellett,
közterületen elhelyezni.
(11) Ingatlanhasználónak jogában áll a Közszolgáltató tevékenységével kapcsolatosan
panasszal élni. Ennek során a valós tényeket kell közölnie és jóhiszeműen kell
eljárnia.
(12) Ingatlanhasználónak joga van arra, hogy a közszolgáltatással kapcsolatos javaslatait
megfogalmazza, észrevételt tegyen, és arra szükség esetén érdemi tájékoztatást
kapjon.
6. A lakott ingatlanokra vonatkozó speciális rendelkezések
7. §

(1) Azon lakott ingatlanok esetében, amelynek legalább egy állandó lakcímmel, vagy
tartózkodási hellyel rendelkező lakója van, vagy ahol 30 napot meghaladóan
életvitelszerűen tartózkodnak, kizárólag a gyűjtőedényes szolgáltatás vehető igénybe,
háztartásonként minimálisan az alábbi gyűjtőedény térfogattal:
a. Egyedülálló személy

60 literes gyűjtőedény1,

b. 2 személyes háztartás

80 literes gyűjtőedény,

c. 3-5 személyes háztartás

120 literes gyűjtőedény,

d. 6 vagy annál több személyes háztartás

240 literes gyűjtőedény.

(2) Az Önkormányzat által a természetes személy ingatlanhasználó rendelkezésére
bocsátott gyűjtőedény átadásától az ingatlanhasználó köteles az edényt rendeltetés- és
szerződésszerűen használni, megőrzéséről gondoskodni, a Közszolgáltatónak fel nem
róható megsérülés vagy semmisülése esetén javításáról és pótlásáról gondoskodni.
(3) Ha a gyűjtőedény olyan nedves hulladékot tartalmaz, amely az edénybe beragadt,
befagyott, vagy a benne lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy az elhelyezett
hulladék összsúlya meghaladja a terhelhetőségét - emiatt a gyűjtőedényt az előírt
módon kiüríteni nem lehet – az ingatlanhasználó köteles a visszamaradt hulladékot,
illetve ki nem üríthető gyűjtőedényt szabályszerűen kiüríteni, használhatóvá tenni.

1

A 174/2015 (VII.6.) Kormányrendelet 1. §-ban foglalt rendelkezések szerint 2016. január 1-től esedékes.
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(4) A gyűjtőedényt szükség szerint ki kell tisztítani és fertőtleníteni. A gyűjtőedény
folyamatos tisztántartása az ingatlanhasználó feladata.

7. Az időlegesen használt ingatlanokra vonatkozó speciális rendelkezések
8. §
(1) Az időlegesen használt lakóingatlanok (üdülő) esetén az ingatlanhasználók részére a
zsákos közszolgáltatás igénybevétele kötelező. Az ilyen ingatlannal rendelkező
ingatlanhasználók a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjaként az éves
közszolgáltatási díj 50 %-át kötelesek megfizetni. Az éves díjat évente kétszer,
negyedévente, utólag kiállított számla alapján kell megfizetni.
(2) Az időlegesen használt lakóingatlanok esetén a használati szezon (április 1-től
szeptember 30-ig) időtartamára 35 db, 60 literes gyűjtőtartály térfogatának megfelelő
– a Közszolgáltató által biztosított – zsákban (melynek súlya a 30 kg-ot nem
haladhatja meg) rakhatják ki az elszállításra összegyűjtött vegyes települési szilárd
hulladékot.
(3) Amennyiben az időlegesen használt lakóingatlan esetén többlet hulladék keletkezik, az
ingatlanhasználó további, a Közszolgáltató emblémájával ellátott zsákot vásárolhat –
melynek vételára már tartalmazza az közszolgáltatás költségeit is így elszállítása
térítésmentesen történik -.
(4) A hulladékgyűjtő zsák csak sérülésmentesen, megfelelően bekötve helyezhető ki a
közterületre.
8. A gazdálkodó szervezetekre és a nem természetes személyekre vonatkozó speciális
rendelkezések
9. §
(1) Az az ingatlanhasználó, akinek ingatlanán háztartási hulladék keletkezik, de az
ingatlana egyidejűleg gazdálkodó szervezet cégnyilvántartásban bejegyzett
székhelyéül vagy fióktelepéül is szolgál, köteles a hulladékot a gazdálkodó
szervezetnek az ingatlanon folytatott gazdasági tevékenysége során keletkezett
hulladékától elkülönítetten gyűjteni és arra a közszolgáltatást igénybe venni.
(2) Amennyiben a nem természetes személy vagy a gazdálkodó szervezet
ingatlanhasználó a közszolgáltatás körébe tartozó hulladékának kezelésére a települési
önkormányzat közigazgatási területén szervezett közszolgáltatást veszi igénybe, a
Közszolgáltatóval – jelen rendelet előírásai figyelembevételével – egyedi
hulladékgazdálkodási szerződést köteles kötni, mely alapján az érintett
ingatlanhasználó a Közszolgáltatónak köteles a közszolgáltatás díját megfizetni. Az
egyedi hulladékgazdálkodási szerződésnek tartalmaznia kell legalább:
a. a szerződést kötő felek azonosító adatait, így különösen: a
Közszolgáltató és az érintett ingatlanhasználó nevét, székhelyének a
címét, a közhiteles nyilvántartási számát, ha rendelkezik vele, akkor az
adószámát és a bankszámlaszámát,
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b. a közszolgáltatás igénybevételének kezdő napját,
c. a teljesítés helyét és módját,
d. az ingatlanhasználó által használt gyűjtőedényt űrtartalom
darabszám szerint,
e. az ürítési gyakoriságot és az ürítés idejét napok szerint,
f. a közszolgáltatási díjat,
g. a szerződés módosításának, felmondásának feltételeit,
h. az irányadó jogszabályok meghatározását és
i. a szerződés megszűnése eseteit.

és

(3) A gazdálkodó szervezet vagy a nem természetes személy ingatlanhasználó az egyedi
közszolgáltatás szerződést írásban, 30 napos határidővel mondhatja fel, amennyiben a
település közigazgatási területén megszűnt az ingatlanhasználói státusza.
(4) Gazdálkodó szervezet és nem természetes személy ingatlanhasználók által
minimálisan igénybe vehető hulladékgyűjtő edény űrtartalma a nem lakhatásra
szolgáló építmény alapterülete szerint:
a.
b.
c.
d.
e.

0 - 30 m2
31 - 80 m2
81 - 120 m2
121 - 250 m2
250 m2 felett

1 db 80 literes,
1 db120 literes,
1 db 240 literes,
2 db 240 literes,
1 db 1100 literes,

(5) Az Önkormányzat a gazdálkodó szervezet és nem természetes személy
ingatlanhasználók részére nem biztosít gyűjtőedényt, arról maguknak kell
gondoskodniuk, hogy az szabványos, megfelelő minőségű és szükséges térfogatú
legyen. Az így beszerzett gyűjtőedény javításáról, pótlásáról, megőrzéséről,
tisztántartásáról az érintett ingatlanhasználó köteles gondoskodni.
(6) Ha a gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó a háztartási hulladékhoz hasonló hulladék
részét képező elkülönítetten gyűjtött hulladék (így különösen a papír, a műanyag, a
fém és az üveg hulladék) kezeléséről - külön jogszabálynak megfelelően - saját maga
gondoskodik, nem köteles ezen hulladéka vonatkozásában a közszolgáltatás
igénybevételére.
(7) A gazdálkodó szervezetek és a nem természetes személy ingatlanhasználók az évi
egyszeri lakossági lomtalanítást, illetve veszélyeshulladék-gyűjtést nem vehetik
igénybe. Ezen hulladékaik kezeléséről saját maguk kötelesek gondoskodni.
(8) A gazdálkodó szervezet és a nem természetes személy ingatlanhasználók kötelesek az
ellenőrzésre feljogosított köztisztviselő kérésére a Közszolgáltatóval kötött egyedi
hulladékgazdálkodási szerződésének másolatát, valamint a tárgyhónapot megelőző
negyedév befizetését igazoló bizonylat másolatát bemutatni.
(9) Az a gazdálkodó szervezet, amely a környezetvédelmi felügyelőség által
engedélyezett – települési szilárd hulladék ártalmatlanítására alkalmas –
hulladékkezelési berendezéssel, létesítménnyel rendelkezik, a közszolgáltatás kötelező
igénybevétele alól mentesül, ha a tevékenysége során képződött települési szilárd
hulladék ártalmatlanításáról ebben a berendezésben, létesítményben gondoskodik.
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9. A közszolgáltatás szüneteltetése
10. §
(1) Szüneteltethető a közszolgáltatás igénybevétele azokon az ingatlanokon - így
különösen az időlegesen használt ingatlanok, továbbá az ún. lakatlan ingatlanok
tekintetében -, amelyeken legalább 30 napig senki sem tartózkodik és ahol hulladék
sem keletkezik. A közszolgáltatás szüneteltetése esetén közszolgáltatási díjat nem kell
fizetni.
(2) A közszolgáltatás szüneteltetésére vonatkozó engedélyt a polgármester adja ki a jelen
§-ban foglaltak szerint.
(3) A szüneteltetésre vonatkozó igényt az ingatlanhasználó írásban köteles bejelenteni az
Önkormányzatnak, a szünetelés kívánt kezdő időpontja előtt legalább 30 naptári
nappal. Kizárólag a bejelentést követő időszakra vonatkozóan lehet kérvényezni a
közszolgáltatás szüneteltetését.
(4) Amennyiben a szünetelés időtartama alatt hulladékgazdálkodási közszolgáltatás alá
tartozó hulladék kerül kihelyezésre, úgy az ingatlanhasználó egyidejű értesítése
mellett a Közszolgáltató a hulladékot köteles elszállítani, az ingatlanhasználó pedig
köteles a rendeletben meghatározott közszolgáltatási díjat megfizetni.
(5) A szüneteltetési kérelmet Önkormányzat csak abban az esetben fogadja el, ha a
kérelmezőnek díjhátraléka nincs. Az Önkormányzat az elfogadott és jóváhagyott
szünetelési kérelmekről az elfogadást követően haladéktalanul, de legkésőbb 5 napon
belül köteles írásban értesíteni a Közszolgáltatót, különös tekintettel az érintett
ingatlanhasználó nevéről, címéről és a szünetelés kezdő, valamint amennyiben ismert,
a záró időpontjáról.
(6) Az olyan ingatlanok esetében, amelyek a tulajdonjog megszerzésekor
használatbavételi engedéllyel nem rendelkeznek és ténylegesen abban életvitelszerűen
nem laknak, illetve az olyan ingatlanok esetében, melyek a tulajdonjog megszerzését
követően használatbavétel nélkül igazolhatóan felújítás alatt állnak, a tulajdonos a
tulajdonjog megszerzését köteles 15 nap alatt bejelenteni, egyidejűleg köteles
nyilatkozni arról, hogy az életvitelszerű használat milyen okból nem kezdődik meg.
Az ok megszűnését és a tényleges használatba vételt, annak bekövetkeztétől számított
5 nap alatt köteles bejelenteni. Bejelentés esetén az ingatlan tulajdonosa mentesül a
tulajdonjog megszerzése és a használat megkezdése közötti időszakban a díjfizetési
kötelezettség alól.
(7) Önkormányzat jogosult a használaton kívüliség tényét ellenőrizni és annak okirati
igazolását kérni a szüneteltetésre vonatkozó szabályok alkalmazásával. Amennyiben
megállapítható, hogy a mentességet az ingatlanhasználó jogszerűtlenül vette igénybe,
akkor vele szemben Közszolgáltató jogosult a jelen § (10) bekezdésében
meghatározott jogkövetkezményt alkalmazni.
(8) A szüneteltetésre irányuló kérelem legfeljebb a szüneteléssel érintett naptári év végéig
vonatkozhat, a közszolgáltatás szüneteltetésének meghosszabbítását a tárgyévet
követő év január 15-ig az ingatlanhasználó írásban köteles kérni az Önkormányzattól.
(9) Az ingatlanhasználó a szünetelési kérelmében meghatározott időtartam végét követő
30 napon belül köteles bemutatni vagy megküldeni az Önkormányzat részére a
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szüneteltetéssel érintett ingatlanra vonatkozó, legalább egy - az ingatlanon korábban
tényleges szolgáltatást nyújtó - közüzemi szolgáltató (áram,- vagy ivóvíz-szolgáltató)
által kiállított, a szüneteltetés időszakára vonatkozó dokumentumot. Így különösen
nullás fogyasztásról szóló számlát, mely igazolja, hogy az érintett ingatlan a
szüneteltetés ideje alatt nem volt használatban. Igazolásra rész-számla benyújtása
nem alkalmas.
(10) A szüneteltetés jogszerűtlen igénybevétele esetén Önkormányzat jogosult a
szüneteltetés kezdő időpontjára visszamenőleg a szüneteltetést megvonni,
Közszolgáltató jogosult a közszolgáltatási díjat pótlólagosan kiszámlázni, továbbá
költségeit és a mindenkor hatályos Polgári Törvénykönyvben meghatározott
késedelmi kamatot érvényesíteni.
(11) A szünetelési kérelmet az Önkormányzat kizárólag akkor fogadja el, ha a kérelmező
ingatlanhasználónak nincs hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjhátraléka,
melyet Közszolgáltató igazol részére.
10. A közszolgáltatási díj megfizetése
11. §
(1) Az ingatlanhasználó köteles a teljesített közszolgáltatás alapján számított
közszolgáltatási díjat negyedévente utólag, a Közszolgáltató vagy az általa megbízott
(díjbeszedő) által megküldött számla alapján, a számla kézhezvételétől számított 15
napon belül kiegyenlíti.
(2) A Közszolgáltató a számlázási gyakorlatában bekövetkező változásról az
ingatlanhasználókat a változás bevezetését megelőzően legalább 30 nappal írásban és
egyidejűleg honlapján tájékoztatja.
(3) A közszolgáltatási díj késedelmes megfizetése esetén a Közszolgáltató késedelmi
kamatot érvényesíthet.
(4) A közszolgáltatási díjat tartalmazó számla adataival és összegével kapcsolatban az
ingatlanhasználó a Közszolgáltatónál írásban kifogást emelhet. A kifogásnak a számla
kiegyenlítésére vonatkozó kötelezettség teljesítésére halasztó hatálya nincs. A
kifogásra, annak kézhezvételétől számított 15 napon belül a Közszolgáltató válaszát
megküldi.
Túlszámlázás esetén a többletösszeget és annak időarányos kamatait a Közszolgáltató
visszafizeti vagy az ingatlanhasználó írásbeli kérelmére azt a soron következő,
esedékes díjfizetési kötelezettségbe beszámítja.
(5) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a települési hulladékkal
kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a Közszolgáltató a
közszolgáltatást felajánlja, vagy a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll, vagy
a teljesítést igazolja. Az ingatlanhasználó - e rendeletben meghatározott kivételekkel akkor is köteles közszolgáltatási díjat fizetni, ha a Közszolgáltató igazolni tudja, hogy
felajánlotta az ingatlanhasználónak a szolgáltatás nyújtását vagy a szolgáltatás
nyújtására rendelkezésre állt.
(6) Nem köteles az ingatlanhasználó közszolgáltatási díjat fizetni olyan beépítetlen, illetve
lakatlan ingatlanokon, ahol nem keletkezik hulladék.
15

12. §
(1) E rendelet 2016. január 01-én lép hatályba.
(2) A rendelet hatálybalépésével hatályát veszti Tahitótfalu Község Önkormányzata
Képviselő-testületének a köztisztaság fenntartásáról, valamint a települési szilárd
hulladék gyűjtésére és elszállítására vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályozásáról
szóló 6/2008. (III.21.) önkormányzati rendelete.
(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Tahitótfalu, 2015. július 20.

Dr. Sajtos Sándor
polgármester

Eőryné dr. Mezei Orsolya
jegyző

Záradék:
Kihirdetve: 2015. július 21.
Eőryné dr. Mezei Orsolya
jegyző
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Tahitótfalu község Önkormányzata Képviselő-testületének ……… /2015 (……….)
önkormányzati rendeletének 1. számú melléklete:
HASZONKÖLCSÖN SZERZŐDÉS
A szerződés létrejött
 egyrészről
Tahitótfalu Község Önkormányzata (2021 Tahitótfalu, Kossuth L. u. 4.)
haszonkölcsönadó (a továbbiakban: Haszonkölcsönadó),
 másrészről
Név:…………………………………………………………………………………….
Lakcím:…………………………………………………………………………...
mint haszonkölcsönvevő (a továbbiakban: Haszonkölcsönvevő)
között a mai napon, az alábbi feltételekkel:

mint

1. Haszonkölcsönadó a mai napon átadja Haszonkölcsönvevő részére a tulajdonát képező
Edény típus:
80 literes
120 literes
240 literes

Forgalmi érték:
7440.-Ft + Áfa
8640.-Ft + Áfa
9720.-Ft + Áfa

kukaedényt, amit a Haszonkölcsönvevő használatra átvett.
(A megfelelő típus aláhúzandó.)
2. A kukaedény használatáért Haszonkölcsönvevőt semmiféle rendszeres díj fizetése nem terheli, annak
használata ingyenes.
3. Haszonkölcsönvevő haladéktalanul köteles Haszonbérbeadónak jelenteni, amennyiben a lakcímére
bejelentett, vele egy háztartásban élő személyek száma megváltozik.
4. Haszonkölcsönvevő köteles a kukaedényt 8 napon belül Haszonkölcsönadónak használható
állapotban, tisztán visszaszolgáltatni, ha a Haszonkölcsönvevő elköltözik, illetve ingatlanában
tulajdonosváltás történik, továbbá ha a Haszonbérbeadónak közszolgáltatási szerződése a
Közszolgáltatóval megszűnik.
5. Haszonkölcsönvevő a dolgot rendeltetésének megfelelően használhatja. Felelős minden olyan kárért,
amely a rendeltetésellenes vagy szerződésellenes használat következménye, és abból eredően a dolog
megsérül, vagy használhatatlanná válik. Haszonkölcsönvevő felel a lopásért is.
6. Haszonkölcsönvevő nem felel a kárért, ha azt a hulladékot elszállító közszolgáltató okozta.
Amennyiben Haszonkölcsönvevő ezt a kárt észleli, 24 órán belül köteles azt Haszonkölcsönadónak
jelezni.
7. Amennyiben a kukaedény elveszik, vagy ellopják, annak az 1. pontban szereplő forgalmi értékét
Haszonkölcsönvevő köteles a Haszonkölcsönadónak megfizetni. Haszonkölcsönadó a megfizetés
ellenében pótolja az edényt.
8. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók.
Tahitótfalu, ………………………
Haszonkölcsönadó:
Tahitótfalu Község Önkormányzata
címe: 2021 Tahitótfalu, Kossuth Lajos utca 4.
aláírása:…………………………………

Haszonkölcsönvevő:
…………………………………….
címe:………………………………………
aláírása:…………………………………….
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Tahitótfalu község Önkormányzata Képviselő-testületének ……… /2015 (……….)
önkormányzati rendeletének 2. számú melléklete:
Kommunális (háztartási) hulladék gyűjtés utcalista:

Hétfő: Ady Endre út, Alsókáposztás u., Alsószérűk u., Arany János u., Árpád u., BajcsyZsilinszky út, Béke u., Bem utca, Csősz u., Dankó u., Dózsa György u., Felsőszérűk, Gábor
Áron u., Gát u., Gyepes u., Gyöngyvirág u., Háncs u., Hársfa u., Hősök tere, Ifjúság út,
Jázmin u., József Attila u., Kert utca, Kertész u., Kis köz, Klapka u., Kós Károly u., Kossuth
Lajos u., Levendula u., Meggyfa u., Mező u., Mezőgazdasági út, Nagy Imre u., Pálma u.,
Petőfi Sándor u., Rákóczi út, Rózsa köz, Rózsa u., Somogyi Béla u., Szabadság út, Tamási
Áron u., Táncsics Mihály út, Templom köz, Toldi Miklós u., Vajda utca, Vörösmarty utca,
Zrínyi köz, Zrínyi u., Zsák u.
Kedd: Akácfa u., Almásy László út, Apró köz, Bartók Béla u., Bercsényi út, Bimbó köz,
Bólyai János u., Cinke u., Cseresznye u., Cserfa u., Csipke u., Dália u., Deák Ferenc u.,
Déroldal u., Domb köz, Domb u., Dunaparti u., Dunasor u., Egri István u., Elekfy Jenő u.,
Elekfy köz, Erdész utca, Erdő u., Ereszvények, Farkasverem, Felsőhegyi út, Felsővillasor,
Feszty Árpád u., Fürt u., Galamb u., Gesztenye sor, Gombaszögi u., Gölödin u., Hajós u.,
Hermann Ottó u., Honvéd u., Hosszúmező utca, Ibolya u., Jókai köz, Jókai utca, Juharfa utca,
Kardvirág u., Kemping u., Kerekes u., Kernstock Károly u., Kisfaludy u., Kőrisfa u., Külsőnyulas u., Kürt u., Küry Klára u., Lejtő u., Lepke u., Liget u., Málna u., Mátyás Király út,
Méhész köz, Méhész u., Mókus utca, Móricz Zsigmond út, Napsugár köz, Napsugár u.,
Nefelejcs köz, Nefelejcs u., Nyárfa u., Nyírfácska u., Nyulas köz, Nyulas u., Ódry Árpád köz,
Ódry Árpád utca, Orgona u., Ősz utca, Őzike köz, Pacsirta köz, Pacsirta u., Pataksor u., Pinty
u., Pipacs u., Pollack Mihály u., Rigó u., Semmelweis u., Sionhegyi u., Sionhegyi út,
Szabadság tér, Szállások köz, Szállások út, Szeder u., Szellő köz, Szent István u., Szentendrei
út, Szőlő u., Tábori utca, Találom köz, Tormarét u., Tompa Mihály u., Tökösmező u., Tölgyfa
u., Tulipán u., Vadrózsa u., Villám köz, Villám u., Villasor utca, Viola utca, Virág u.,
Visegrádi út, Vöröskő út.
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