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Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 21.) önkormányzati 
rendelete 

a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról 

Gyulakeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. 
törvény 88. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi 
LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Veszprém Megyei 
Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályának 
véleményének figyelembevételével a következőket rendeli el: 

1. Általános rendelkezések 

1. § 

(1) Gyulakeszi Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) az ingatlanhasználóknál 
keletkező települési hulladék (a háztartási és a háztartási hulladékhoz hasonló szilárd hulladék), 
zöldhulladék, az elkülönítetten gyűjtött települési hulladék és a nagydarabos hulladék gyűjtésére, 
átvételére, elszállítására, kezelésére hulladékgazdálkodási közszolgáltatást (a továbbiakban: 
közszolgáltatás) szervez és tart fenn. 

(2) A közszolgáltatás területi hatálya kiterjed Gyulakeszi község közigazgatási területének beépített 
vagy beépítésre szánt területére (a továbbiakban: közszolgáltatási terület). 

(3) A közszolgáltatás kötelező igénybevétele a közszolgáltatási területen lévő ingatlan birtokosára, 
tulajdonosára, használójára, vagyonkezelőjére, valamint a társasházra és a lakásszövetkezetre, 
természetes, jogi és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságra, szervezetére (a 
továbbiakban: ingatlanhasználó) terjed ki. 

(4) A közszolgáltató és az ingatlanhasználó között a közszolgáltatással kapcsolatos jogviszony a 
szolgáltatási szerződés megkötésével vagy a szolgáltatás igénybevételével jön létre. 

(5) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés egyes tartalmi elemei: 
a) a felek megnevezése és azonosító adatai: a közszolgáltató és az ingatlanhasználó neve, címe, 

természetes személy esetén a személyes adatok körében anyja neve, születési helye és ideje, 
b) a szerződés tárgya, 
c) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás megkezdésének időpontja, rendje, 
d) a szerződött gyűjtőedény térfogata és darabszáma, 
e) az ellenérték megállapításának, számlázásnak, a számla kiegyenlítésének módja és 
f) a szerződés időbeli hatálya. 

2. § 

(1) A közszolgáltatás folyamatosságának biztosítását a kötelező helyi közszolgáltatás teljesítésére 
jogosult és kötelezett - az ÉBH Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 
meghatalmazottja és közreműködője - az NHSZ Tapolca Nonprofit Kft. (a továbbiakban 
Közszolgáltató), mint többségi állami és önkormányzati tulajdonú társaság végzi. 
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(1a) A közszolgáltatási díj számlázását és a díjak beszedését a Nemzeti Hulladékgazdálkodási 
Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság végzi (a továbbiakban: 
Koordináló szerv). 

(2) A közszolgáltatás tárgyi hatálya kiterjed 
a) az ingatlanhasználó ingatlanán keletkező, összegyűjtött, és a Közszolgáltató részére átadott 

települési hulladékra, 
b) a Közszolgáltató által a közszolgáltatási területen elkülönítetten, szelektív gyűjtőszigeten és 

házhoz menő rendszerben gyűjtött települési hulladékra, 
c) a lomtalanítás során átvett nagydarabos hulladékra, 
d) és ahol a közszolgáltatási területen belül a Közszolgáltató a zöldhulladék elszállítását az 

ingatlanhasználónak felajánlja, a zöldhulladékra. 

(3) E rendelet alkalmazása szempontjából a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. Törvény (a 
továbbiakban: Ht.) 2. § (1) bekezdés 1-50. pontokban foglalt értelmező rendelkezései az irányadóak. 

2. Az ingatlanhasználó települési hulladékkal kapcsolatos jogai és kötelezettségei 

3. § 

(1) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatást – ha kérelmére a Közszolgáltatóval másként nem 
állapodnak meg – az 1. mellékletben meghatározott gyakorisággal igénybe veszi és a közszolgáltatás 
körébe tartozó települési hulladékait a Közszolgáltató részére rendszeresen átadja. 

(2) Amennyiben az ingatlan tulajdonosi, használati viszonyaiban változás következik be, úgy az új 
tulajdonos a korábbi tulajdonossal egyetemlegesen köteles a változás tényét 15 napon belül írásban 
bejelenteni a Közszolgáltatónak. Ennek a bejelentésnek a megtételéig a közszolgáltatási díjat a 
korábbi ingatlanhasználó köteles megfizetni. 

(3) Az ingatlanhasználó a Közszolgáltatónak 15 napon belül bejelenti, ha a közszolgáltatásba újonnan 
történő bekapcsolódás folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik. 

(4) Az ingatlanhasználó települési hulladékát kizárólag a Közszolgáltató szállítóeszközéhez 
rendszeresített szabványos gyűjtőedényben helyezi el. A gyűjtőedény MSZ szabvány szerinti 
megfelelősége az ingatlanhasználó felelőssége. 

(5) Az ingatlanhasználó gondoskodik a hulladékgyűjtő edények rendeltetésszerű használatáról, 
őrzéséről, rendszeres tisztán tartásáról, fertőtlenítéséről, valamint környezetük tisztán tartásáról. 

4. § 

(1) A közszolgáltatás területén a kötelezően igénybe veendő, továbbá az egy lakóhelyen négyen vagy 
többen élők számára igénybe veendő heti űrtartalom 120 liter. 

(2) Az egy lakóhelyen hárman élők számára az igénybe vehető heti űrtartalom 80 liter. 

(3) Az egy lakóhelyen egyedül vagy ketten élők számára az igénybe vehető heti űrtartalom 60 liter. 

(4) A (2)–(3) bekezdés szerinti jogosultság igénybevételéhez csatolni kell az egy lakóhelyen élők 
számáról szóló igazolást. 

(5) Az igényelt gyűjtőedényzet(ek) meglétét a Közszolgáltató jogosult ellenőrizni. 
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3. A Közszolgáltató jogai és kötelezettségei 

5. § 

(1) A Közszolgáltató a közszolgáltatás folyamatos és teljes körű ellátásához szükséges: 
a) engedélyeket, minősítéseket megszerzi; 
b) jogszabályban vagy hatósági határozatban előírt pénzügyi fedezetet folyamatosan biztosítja; 
c) szükséges mennyiségű és minőségű járművet, gépet, eszközt, berendezést biztosítja és 

fenntartja, valamint a szükséges létszámú és képzettségű szakembert alkalmazza; 
d) fejlesztéseket és karbantartásokat elvégzi legalább a közszolgáltatási díjban elismert fejlesztési 

hányad erejéig. 

(2) A Közszolgáltató: 
a) a fogyasztók számára a jogszabályi előírásoknak megfelelő ügyfélszolgálatot és tájékoztatási 

rendszert működtet; 
b) a közszolgáltatási szerződés részét képező hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 

üzletszabályzatot készít, mely tartalmazza legalább a Közszolgáltató és a közszolgáltatást 
igénybe vevő közötti – jogszabályban nem rendezett – egyéb jogokat és kötelezettségeket, így 
különösen: 
ba) az üzletszabályzat tárgyát és hatályát; 
bb) a Közszolgáltató cégazonosító adatait; 
bc) a közszolgáltatás rendjét és annak közzétételi módját; 
bd) az ügyfélszolgálat rendjét; 
be) az ügyfél tájékoztatás módját; 
bf) az alkalmazott ügyfélkapcsolatot érintő formanyomtatványokat; 
bg) reklamációk és panaszügyek kezelésének rendjét; 
bh) a közszolgáltatás felfüggesztésével, szüneteltetésével, korlátozásával kapcsolatos rendet; 
bi) a közszolgáltatással kapcsolatos, a fogyasztói jogokat és kötelezettségeket érintő 

jogszabályok kompilációját (rendezett gyűjteményét). 

6. § 

(1) A Közszolgáltató kizárólag a közszolgáltatás kialakítása és fenntartása céljából, a kötelező 
közszolgáltatás nyújtására irányuló jogviszony időtartama alatt, valamint e jogviszony megszűnését 
követően a jogszabályokban előírt iratmegőrzési kötelezettség időtartama alatt kezelheti a 
közszolgáltatással érintett ingatlanhasználó Ht-ben meghatározott és a közszolgáltatás ellátásához 
szükséges személyes adatait. 

(2) A Közszolgáltató megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel köteles gondoskodni az 
adatok biztonságáról. Az adatokat védeni köteles, különösen a jogosulatlan hozzáférés, 
megváltoztatás, nyilvánosságra hozás vagy törlés, sérülés vagy megsemmisülés ellen. 

(3) A Közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat az ingatlanhasználó 
azonosítására, jogszabályban előírt ellenőrzések végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására, 
számlázásra, postázásra, díjhátralékok behajtására használhatja fel. 

(4) A Közszolgáltató nem jogosult az általa kezelt közszolgáltatással összefüggő személyes adat 
nyilvánosságra hozatalára. 

(5) A Közszolgáltató jogosult egyes, a közszolgáltatás ellátásához kapcsolódó részfeladatai 
tekintetében adatkezelőt, adatfeldolgozót megbízni, és a jogos igényeinek érvényesítése érdekében 
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az e bekezdésben meghatározott személyes adatokat hatósági, bírósági eljárások lefolytatása céljából 
harmadik személynek átadni. 

7. § 

(1) A Közszolgáltató a közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről és az abban bekövetkezett 
változásokról – a változás bekövetkezte előtt – az ingatlanhasználót írásban köteles értesíteni vagy 
felhívás közzététele útján tájékoztatni. 

(2) A Közszolgáltató az ingatlanhasználót saját és az Önkormányzat honlapján történő közzététel 
útján értesíti a hulladékgyűjtés időpontjáról, külön megjelölve a települési és az elkülönítetten 
gyűjtött hulladékok gyűjtésének időpontjait. 

8. § 

(1) A Közszolgáltató köteles az ingatlanon keletkezett települési hulladék mennyiségének megfelelő 
méretű, az ingatlanhasználók számának megfelelő, az ürítési, elszállítási gyakoriságot figyelembe 
vevő, a szállítóeszközéhez rendszeresített, megfelelő számú gyűjtőedényt az ingatlanhasználó 
rendelkezésére bocsátani. A gyűjtőedény árát az ingatlanhasználónak kell megfizetnie. A szolgáltatást 
igénybevevő vagy meghatalmazottja a gyűjtőedény átvételét aláírásával köteles igazolni. 

(2) A közszolgáltatási területen a Közszolgáltató az Önkormányzat egyetértésével – a keletkezett 
hulladékmennyiség és a gyűjtési/ürítési gyakoriság figyelembevételével – az alábbi űrtartalmú, 
rendszeresített, szabványos – MSZ szabvány szerinti – gyűjtőedények használatát állapítja meg: 
a) 60 literes szabványos tároló, 
b) 80 literes szabványos tároló, 
c) 120 literes szabványos tároló, 
d) 240 literes szabványos tároló, 
e) 1100 literes szabványos tároló, 
f) a Közszolgáltató által a többlethulladék gyűjtésére rendszeresített, a Közszolgáltató 

emblémájával ellátott, 120 literes köztisztasági zsák. 

(3) A Közszolgáltató a szállítóeszközéhez rendszeresített, és a keletkezett hulladék mennyiségének 
megfelelő méretű és számú szabványos gyűjtőedényt a szolgáltatási körbe újonnan belépő 
ingatlanhasználó rendelkezésre bocsátja. A gyűjtőedény árát az ingatlanhasználónak kell megfizetnie. 

(4) Ha az ingatlanhasználó a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó bejelentési kötelezettségét 
nem teljesíti, úgy a Közszolgáltató – az ingatlanhasználó egyidejű írásbeli értesítése mellett – az 
ingatlanon lévő lakóegységenként 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. 

(5) Ha az átadásra kerülő hulladék mennyisége rendszeresen meghaladja az átvett gyűjtőedények 
űrtartalmát, akkor a Közszolgáltató az ingatlanhasználó értesítésével egyidejűleg jogosult 
a) a tényleges mennyiségű hulladéknak megfelelő űrtartalmú edényre cseréltetni az eredeti 

gyűjtőedényt; 
b) megemelni a gyűjtésre átadott gyűjtőedények számát. 

(6) Ha az ingatlanon keletkező vegyes hulladék mennyisége alkalmilag haladja meg a gyűjtőedények 
űrtartalmát, az ingatlanhasználó a többlet települési hulladékát a gyűjtőedény mellé kirakott, 
Közszolgáltató emblémájával ellátott, a Közszolgáltató székhelyén (8300 Tapolca, Halápi út 33.) 
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külön díj ellenében – mely tartalmazza az elszállítás költségét is – megvásárolt, erre a célra 
rendszeresített zsákban a gyűjtés napján kihelyezheti. 

9. § 

(1) A Közszolgáltató hetente legalább egy alkalommal köteles a települési hulladékot az 
ingatlanhasználótól elszállítani, amennyiben az ingatlan szerepel a Koordináló szerv 
nyilvántartásában. A Közszolgáltatóval kötött közszolgáltatási szerződés a fentieknél szigorúbb 
feltételeket, nagyobb gyakoriságot is meghatározhat. Az ingatlanhasználó indokolt esetben a heti 
időszakon belül gyűjtési naponként eltérő számú ürítést kérhet. 

(2) A közszolgáltatási területen a hulladékszállítás rendje a település körzeteiben az 1. mellékletben 
foglalt gyűjtési gyakoriság, útvonal és időpont szerint történik. 

(3) A Közszolgáltató a hulladékgyűjtés napjának a munkaszüneti napok miatti áthelyezéséről az 
ingatlanhasználókat hirdetményben köteles tájékoztatni. 

(4) A Közszolgáltató a hulladékgyűjtés időpontjainak változásáról az ingatlanhasználót a változás 
bekövetkeztét megelőzően saját honlapján (www.nhsztapolca.hu) és az Önkormányzat honlapján 
(www.gyulakeszi.hu) történő közzététel útján értesíti. 

(5) Rendkívüli időjárás esetén a hulladékgyűjtés átmeneti változása, szüneteltetése esetén a 
Közszolgáltató az ingatlanhasználókat honlapján haladéktalanul értesíti. 

10. § 

(1) A Közszolgáltató a tulajdonában lévő, az ingatlanhasználó által bérelt és rendeltetésszerűen 
használt gyűjtőedények szükség szerinti javításáról, cseréjéről és esetleges pótlásáról az 
ingatlanhasználó bejelentése alapján gondoskodik. 

(2) A Közszolgáltató az ingatlanhasználó tulajdonában álló szabványos gyűjtőedény ürítés közben az 
ürítő szerkezet hibájából történt sérülése, esetleges megsemmisülése miatt a gyűjtőedény javításáról, 
cseréjéről köteles térítésmentesen gondoskodni. 

11. § 

(1) A Közszolgáltató a közszolgáltatás keretében a hulladék elszállítását megtagadhatja, ha: 
a) az nem a Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben kerül kihelyezésre; 
b) a kihelyezett gyűjtőedény a Közszolgáltató által alkalmazott gépi ürítési módszerrel az 

ingatlanhasználónak felróható okból nem üríthető; 
c) megállapítható, hogy a gyűjtőedényben kihelyezett hulladék az ürítés, vagy a szállítás során a 

szállítást végző személyek életében, testi épségében, egészségében, továbbá a gyűjtő járműben 
vagy berendezésében kárt okozhat, vagy a hasznosítás, ártalmatlanítás során veszélyeztetheti a 
környezetet; 

d) érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy a kihelyezett gyűjtőedény mérgező, robbanó, 
folyékony, veszélyes, vagy olyan anyagot tartalmaz, amely a települési hulladékkal együtt nem 
gyűjthető, nem szállítható, nem ártalmatlanítható, vagy nem minősül települési hulladéknak; 

e) a kihelyezett gyűjtőedény túltöltött, és a gyűjtőedény ürítése a környezet szennyezése, a 
hulladék szóródása nélkül nem lehetséges. 
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(2) A Közszolgáltató az ingatlanhasználót írásban haladéktalanul értesíti a hulladék elszállítása 
megtagadásának tényéről és okáról, és felszólítja a megtagadáshoz vezető ok vagy okok 
megszüntetésére. 

(3) Ha a szolgáltatást igénybevevő e kötelezettségének a hulladék elszállításának újabb időpontjáig 
nem tesz eleget, a Közszolgáltató a szolgáltatást igénybevevő költségére és felelősségére a hulladék 
elszállításának megtagadására okot adó körülményt megszünteti vagy megszüntetteti. 

(4) Ha a Közszolgáltató a (2) bekezdésben foglaltaknak megfelelő felszólítását követően az 
ingatlanhasználó egy éven belül újabb alkalommal a települési hulladék gyűjtésének szabályait 
megsérti, a Közszolgáltató a települési hulladék gyűjtés szabályainak megsértését dokumentálja, a 
dokumentumokat megküldi a környezetvédelmi hatóság részére, és kezdeményezi 
hulladékgazdálkodási bírság kiszabását. 

4. A közszolgáltatási díj 

12. § 

(1) A közszolgáltatási díj megállapítása a Ht. 46. §-a valamint a 91. §-a alapján történik. A 
közszolgáltatási díj egytényezős díj. 

(2) A közszolgáltatási díj tartalmazza a hulladékkezelés teljes folyamatának költségét, a nagydarabos 
hulladék évi egyszeri elszállításának, ártalmatlanításának költségét és a havi egyszeri alkalommal 
történő házhoz menő szelektív hulladék begyűjtésének a költségét is. 

(3) Az ingatlanhasználó köteles közszolgáltatási díjat fizetni, ha a Közszolgáltató igazolni tudja, hogy 
felajánlotta az ingatlanhasználónak a szolgáltatás nyújtását, valamint a szolgáltatás nyújtására 
rendelkezésre állt. 

(4) Az ingatlanhasználó a teljesített közszolgáltatás alapján számított közszolgáltatási díjat a 
Koordináló szerv által megküldött számla alapján, a számlán szereplő fizetési határidőig egyenlíti ki. 

(5) A közszolgáltatási díj késedelmes megfizetése esetén a Koordináló szerv késedelmi kamatot 
érvényesíthet. 

(6) A Koordináló szerv a számlázás gyakorlatában bekövetkező változásról az ingatlanhasználókat a 
változás bevezetését megelőzően legalább 30 nappal írásban és egyidejűleg honlapján tájékoztatja. 

(7) A közszolgáltatási díjat tartalmazó számla adataival és összegével kapcsolatban az 
ingatlanhasználó a Közszolgáltatónál (Koordináló szervnél) írásban kifogást emelhet. A kifogásnak a 
számla kiegyenlítésére vonatkozó kötelezettség teljesítésére halasztó hatálya nincs. 

(8) Túlszámlázás esetén a többletösszeget és annak időarányos kamatait a Koordináló szerv 
visszafizeti vagy az ingatlanhasználó írásbeli kérelmére azt a soron következő, esedékes díjfizetési 
kötelezettségbe beszámítja. 

(9) Az üdülő és nem rendszeres használatú ingatlanok esetében a használati szezon a II. és a III. 
negyedév. Ezen jellegű igénybevétel esetén az éves díj 50%-át kell megfizetni. 

13. § 
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(1) Az ingatlanhasználónak a 60 vagy 80 liter mennyiségű települési hulladék után fizetendő 
közszolgáltatási díj alkalmazásának jogos igénybevételére irányuló kérelmét a Közszolgáltatónál erre 
a célra rendszeresített formanyomtatványon kell bejelenteni. A 60 vagy 80 liter mennyiségű hulladék 
után fizetendő közszolgáltatási díj alkalmazásának igénybevételére csak az jogosult, aki a Koordináló 
szerv felé lejárt határidejű díjhátralékkal nem rendelkezik. 

(2) Az ingatlanhasználó 60 vagy 80 liter mennyiségű hulladék után fizetendő közszolgáltatási díjra 
vonatkozó jogosultságát az egy lakóhelyen élők számáról szóló igazolással köteles igazolni a 
Közszolgáltató felé. 

(3) Az ingatlanhasználónak a jogosultság igénybevételéhez rendelkeznie kell a 60 vagy 80 literes 
űrtartalmú, szabványos gyűjtőedényzettel. A gyűjtőedény meglétét a Közszolgáltató ellenőrizheti. 
Amennyiben az ingatlanhasználó nem rendelkezik a 60 vagy 80 literes gyűjtőedénnyel, úgy a 
Koordináló szerv jogosult a kötelezően igénybe veendő 120 liter után számlázni. 

(4) A 4. § (4) bekezdés alapján gyűjtőedényzetet igénylőknek a jogosultság igénybevételéhez a 
nyilatkozatban igényelt gyűjtőedényzettel kell rendelkeznie. 

(5) A 60 vagy 80 liter mennyiségű hulladék után fizetendő közszolgáltatási díjat a Koordináló szerv 
a Közszolgáltatónál az erre irányuló kérelem benyújtását követő hónap 1. napjától számlázza. 

5. Mentesség az ingatlan használaton kívülisége alatt 

14. § 

Az ingatlanhasználót nem terheli díjfizetési kötelezettség az olyan beépítetlen ingatlan tekintetében, 
ahol senki nem tartózkodik, ezért ott települési hulladék nem keletkezik. 

15. § 

(1) Mentesül a kötelező közszolgáltatási díj ürítési díjának megfizetése alól az az ingatlanhasználó, 
akinek használaton kívüli ingatlanán települési hulladéka nem keletkezik, életvitelszerűen nem lakja 
az ingatlant, az folyamatosan használaton kívül van (a továbbiakban: használaton kívüliség). 

(2) Az ingatlanhasználónak a használaton kívüliséget a Közszolgáltató felé jelezni kell. Erre irányuló 
kérelmét a Közszolgáltatónál erre a célra rendszeresített nyomtatványon írásban nyújthatja be. A 
Közszolgáltató a kérelem bejelentését követő hónaptól biztosítja a mentességet. 

(3) A Közszolgáltató jogosult a használaton kívüliséget ellenőrizni, a használaton kívüliség 
megkezdésekor és befejezésekor az ingatlanhasználóval egyeztetve a közüzemi mérőórák óraállásait 
leolvasni. 

(4) Az ingatlanhasználó köteles a használaton kívüliséget a Közszolgáltató részére az általa választott 
elszámolási időszak vonatkozó közüzemi (víz vagy elektromos áram) számláival igazolni. Az 
igazolás benyújtásának határidejét a Közszolgáltató mentességi kérelme tartalmazza. 

(5) Amennyiben a közüzemi számlák, az igazolások, vagy a (3) bekezdés szerinti leolvasott óraállások 
nem igazolják a használaton kívüliséget, úgy a Koordináló szerv visszamenőleg, a lakcím szerinti 
éves elszámolási időszak kezdő napjától jogosult akár egy összegben kivetni a közszolgáltatási díjat. 
A közszolgáltatási díj a teljes évre vonatkozóan a mindenkori jegybanki alapkamattal terhelten kerül 
kiszámlázásra. 
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(6) A mentességben részesülő a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények 
megváltoztatásáról 15 napon belül köteles értesíteni a Közszolgáltatót. 

6. Az ingatlan használatának felfüggesztése 

16. § 

(1) Felfüggeszthető a közszolgáltatás nyújtása azokon az ingatlanokon, amelyeken előreláthatóan 
legalább 60 napig senki sem fog tartózkodni és emiatt települési hulladék sem keletkezik. 

(2) A felfüggesztésre vonatkozó igényt az ingatlanhasználónak írásban kell bejelentenie a 
Közszolgáltató felé az általa erre rendszeresített formanyomtatványon, legalább 15 nappal a 
felfüggesztés kívánt kezdő időpontja előtt. A felfüggesztés ideje alatt az ingatlanhasználó mentesül a 
kötelező közszolgáltatási díj ürítési díjának megfizetése alól. 

(3) Ha a felfüggesztés feltételeiben változás következik be, az ingatlanhasználó ezt köteles 
haladéktalanul írásban bejelenteni a Közszolgáltatónak. 

(4) Amennyiben a felfüggesztés időtartama alatt a közszolgáltatás alá tartozó hulladék kerül 
kihelyezésre, úgy az ingatlanhasználó egyidejű értesítése mellett a Közszolgáltató a hulladékot 
elszállítja, az ingatlanhasználó pedig a közszolgáltatási díjat köteles megfizetni. 

(5) A Közszolgáltató jogosult az ingatlanhasználat felfüggesztését ellenőrizni, a felfüggesztés 
megkezdésekor és befejezésekor az ingatlanhasználóval egyeztetve a közüzemi mérőórák óraállásait 
leolvasni. 

(6) Az ingatlanhasználó köteles az ingatlanhasználat felfüggesztését a Közszolgáltató részére a 
felfüggesztés időtartamára vonatkozó közüzemi (víz és elektromos áram) elszámoló számlák vagy 
erről szóló közüzemi igazolás benyújtásával igazolni. Az igazolás benyújtásának határidejét a 
Közszolgáltató mentességi kérelme tartalmazza. 

(7) Amennyiben a közüzemi számlák, az igazolások, vagy az (5) bekezdés szerinti leolvasott 
óraállások nem igazolják az ingatlanhasználat felfüggesztését, úgy a Koordináló szerv visszamenőleg 
jogosult egy összegben kivetni a közszolgáltatási díjat. A közszolgáltatási díj a teljes időszakra 
vonatkozóan a mindenkori jegybanki alapkamattal terhelten kerül kiszámlázásra. 

7. A 62. év felettiek mentessége 

17. § 

(1) A közszolgáltatási díj 50 %-ának megfizetése alól mentesül a 62. életévet betöltött, egyedül élő 
magánszemély a személyi adat- és lakcímnyilvántartás szerinti és ténylegesen (életvitelszerűen) is 
lakóhelyéül szolgáló ingatlana után. A jogosultság kezdő időpontja a 62. életév betöltését követő 
hónap 1. napja, de legkorábban a kérelem benyújtását követő hónap 1. napja. 

(2) A 62. életévet betöltött, egyedül élő magánszemélyt a díj 50 %-ának megfizetése alóli mentesség 
kizárólag a 60 literes űrtartalom alapján számított közszolgáltatási díjra vonatkozóan illeti meg. 

(3) A jogosultság az ingatlanhasználó igénybejelentésére indul, és a Közszolgáltatónál kell 
kezdeményezni. 



9 

(4) Az ingatlanhasználó a jogosultságát az egy lakóhelyen élők számáról szóló igazolással köteles 
igazolni a Közszolgáltató felé. 

(5) A mentességre való jogosultságot a 62. életév betöltése előtt keletkezett tartozás fennállása nem 
befolyásolja, azt adóhatósági úton kell behajtani. 

18. § 

(1) Amennyiben az ingatlanhasználó jogosult az 50 %-os mentességre, de még nem rendelkezik 60 
literes űrtartalmú, szabványos gyűjtőedénnyel, abban az esetben a Közszolgáltató jogosult az 
ingatlanhasználó által használt gyűjtőedény űrtartalmának figyelembevételével a 60 liter űrtartalom 
feletti többletmennyiséget az ingatlanhasználó felé kiszámlázni. 

(2) A Közszolgáltató az 50 %-os mentességet az általa rendszeresített formanyomtatványon tett 
nyilatkozatával fogadja el. 

(3) A Közszolgáltató köteles a (2) bekezdés szerinti nyilatkozat egy példányát a Tapolcai Közös 
Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének negyedévente megküldeni, mely nyilatkozatok képezik a 
pénzügyi elszámolás alapját. 

(4) Az 50 %-os mentességet jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vevőt kötelezni kell a 
közszolgáltatási díj megfizetésére és a megállapított mentességet meg kell szüntetni. Az 50 %-os 
mentesség jogosulatlan és rosszhiszemű igénybevétele esetén az igénybe vett időszakra az erről való 
tudomásszerzés napján érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű kamat számítható fel. 

(5) A mentességben részesülő a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények 
megváltoztatásáról 15 napon belül köteles értesíteni a Közszolgáltatót és a Tapolcai Közös 
Önkormányzati Hivatalt. 

8. Gazdálkodó szervezetre vonatkozó szabályok 

19. § 

(1) A nem természetes személy ingatlanhasználó (a továbbiakban: gazdálkodó szervezet) részére a 
közszolgáltatás területén a kötelezően igénybe veendő heti űrtartalom 120 liter. 

(2) A gazdálkodó szervezet vonatkozásában a közszolgáltatási szerződés megkötésével jön létre a 
szolgáltatási jogviszony, a közszolgáltatási díjat a Közszolgáltató és a gazdálkodó szervezet közötti 
egyedi megállapodás rögzíti. 

(3) A gazdálkodó szervezet a közszolgáltatás kötelező igénybevételére vonatkozó bejelentést tesz a 
Közszolgáltató részére, Közszolgáltató üzletszabályzatában részletezett módon. 

(4) A gazdálkodó az alábbi gyűjtőedényeket veheti igénybe: 
a) 120 literes szabványos tároló, 
b) 240 literes szabványos tároló, 
c) 1100 literes szabványos tároló, 
d) a Közszolgáltató által a többlethulladék gyűjtésére rendszeresített 120 literes köztisztasági zsák. 

(5) A gazdálkodó szervezet az elkülönítetten gyűjtött hulladékainak kezeléséről a Ht-ben 
meghatározottak szerint gondoskodik. 
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9. A hulladékgyűjtésre vonatkozó általános szabályok 

20. § 

(1) Az ingatlanhasználó a gyűjtőedényeket lehetőleg az ingatlan területén belül, vagy zárható 
helyiségben, zárható tárolóban helyezi el úgy, hogy ahhoz illetéktelen személyek vagy állatok ne 
férjenek hozzá. 

(2) A gyűjtőedényt közterületen elhelyezni vagy tartósan tárolni kizárólag a közterület-használatra 
vonatkozó önkormányzati rendelet megtartásával, az ott szabályozott közterület-használati 
hozzájárulás alapján lehet. 

(3) A Közszolgáltató a közszolgáltatás végzéséhez szükséges gyűjtőedényt vagy konténert 
közterületen, az edény hulladékkal való megtöltéséig elhelyezheti, azt követően haladéktalanul 
elszállítja. 

(4) Az ingatlanhasználó a gyűjtőedényeket a hulladék elszállítása céljából a közterületen, a gyűjtést 
végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezi. 

(5) A kihelyezett gyűjtőedény, hulladékgyűjtő zsák nem akadályozhatja a jármű- és gyalogos 
forgalmat és elhelyezése egyébként nem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével. 

(6) Az ingatlanhasználó a gyűjtőedényt a szállítási napot megelőző napon 18 órától, legkésőbb a 
gyűjtés napján 6 óráig helyezheti ki a közterületre, és szállítás után még aznap köteles onnan 
visszavinni, kivéve a (2) bekezdés alapján engedélyezett elhelyezést. Az ingatlanhasználó a 
Közszolgáltatóval ettől eltérő megállapodást is köthet. 

(7) Tilos a kihelyezett gyűjtőedények környékét, megközelítési útvonalát tárgyak elhelyezésével vagy 
parkoló gépjárművekkel oly módon elzárni, amely a gyűjtőedényeknek a Közszolgáltató által 
kialakított módon történő ürítését akadályozza. 

(8) Ha az ingatlanhasználó a gyűjtőedény tárolási helyéről a gyűjtőedény ürítésére való átadásának 
helyére történő mozgatás és visszaszállítás céljából a Közszolgáltatót kívánja igénybe venni, akkor 
azt a Közszolgáltató felé írásban jelzi. A többletszolgáltatásról a felek külön megállapodást kötnek. 

(9) Az ingatlanhasználó a hulladékot a gyűjtőedényben úgy helyezi el, hogy az az edény, zsák 
mozgatásakor, valamint a gyűjtőedény ürítésekor ne szóródjon, továbbá a gépi ürítést ne akadályozza. 
Az ingatlanhasználó a hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelét a közterület 
szennyezésének elkerülése érdekében lecsukott állapotban tartja. 

(10) Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényben összetömörödött 
vagy befagyott, vagy az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt az edényt üríteni 
nem lehet, az ingatlanhasználó a Közszolgáltató felhívására az edényt üríthetővé és használhatóvá 
teszi. 

(11) Tilos a szabályszerűen kihelyezett gyűjtőedényekből a guberálás, a hulladék kiszórása, a 
közterület szennyezése. 

(12) A szabályszerűen kihelyezett gyűjtőedények ürítése során esetlegesen keletkezett szennyeződés 
takarításáról a Közszolgáltató köteles gondoskodni. 

21. § 
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(1) Nem helyezhető el a gyűjtőedényben települési hulladéknak nem minősülő hulladék, különösen 
építési és bontási hulladék, állati tetem, valamint hulladékudvaron gyűjthető elektromos, elektronikai 
és veszélyes hulladék. 

(2) Nem helyezhető el a gyűjtőedényben folyékony, mérgező, tűz- és robbanásveszélyes anyag, vagy 
egyéb olyan anyag, amely veszélyeztetheti a gyűjtést végző személyek vagy mások életét, testi 
épségét, egészségét. 

(3) Az elkülönített gyűjtéssel érintett területeken nem helyezhető el a gyűjtőedénybe az alábbi 
újrahasznosítható hulladékok: 
a) papír, 
b) műanyag, 
c) üveg, 
d) fém csomagolási hulladék 
e) kerti zöld hulladék. 

22. § 

(1) A Közszolgáltató tulajdonában lévő gyűjtőedény rendeltetéstől eltérő használata, eltűnése, vagy 
megsemmisülése miatt keletkezett kárt az a szolgáltatást igénybevevő köteles megtéríteni, aki a 
gyűjtőedényt átvette. 

(2) A Közszolgáltató kárát a szolgáltatást igénybevevő a kár bekövetkeztétől számított harminc napon 
belül köteles megtéríteni. 

10. A szigetes rendszerben történő elkülönített hulladékgyűjtés 

23. § 

(1) A hulladék a Közszolgáltató és az Önkormányzat által létesített és a Közszolgáltató által 
üzemeltetett hulladékgyűjtő szigetekhez történő szállításáról az ingatlanhasználó gondoskodik. 

(2) A gyűjtősziget használatáért a közszolgáltatást igénybe vevő ingatlanhasználó számára a 
közszolgáltatás díján felül külön díjazás nem számítható fel. 

(3) A közszolgáltatás területén üzembe helyezett szelektív hulladékgyűjtő szigetek gyűjtőedényeibe 
a felirat szerinti, külön gyűjtött, szennyeződés mentes üveg hulladék helyezhető el. 

(4) A gyűjtőszigeteken csak a települési hulladék hasznosítható összetevőinek (csomagolási hulladék) 
begyűjtése történhet. 

(5) Az elkülönítetten gyűjtött hulladékot a hulladékgyűjtő szigeten – a Közszolgáltató előírásaira is 
tekintettel – úgy kell elhelyezni, hogy azok ne keveredjenek, és a környezetet ne szennyezzék. 

(6) A hulladékgyűjtő szigetekre az edényzet felirataitól eltérő hulladék nem helyezhető el. 

(7) A gyűjtőedényeket a Közszolgáltató szükség szerinti gyakorisággal, rendszeresen üríti. 

(8) A Közszolgáltató az elkülönítetten gyűjtött hulladékot a települési hulladéktól elkülönítve, külön 
erre alkalmas felépítménnyel rendelkező járművel szállítja el a kezelő, hasznosító telephelyre. 
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(9) Az elkülönítetten gyűjtött hulladék elhelyezésére szolgáló szabványos gyűjtőedények 
elhelyezéséről, az edények ürítéséről, karbantartásáról, a gyűjtőedények, gyűjtőszigetek és környékük 
tisztán tartásáról, fertőtlenítéséről a Közszolgáltató gondoskodik. 

(10) A Közszolgáltató az ingatlanhasználóktól átvett elkülönítetten gyűjtött hulladékokat válogatásra 
más hulladékkezelési engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek is átadhatja. 

11. A házhoz menő rendszerben történő elkülönített hulladékgyűjtés 

24. § 

(1) Az elkülönítetten gyűjtött hulladékot az ingatlanhasználó a Közszolgáltató által biztosított, az 
elkülönített gyűjtésre utaló jelzéssel ellátott gyűjtőzsákokban vagy kötegelve adja át a 
Közszolgáltatónak. 

(2) Az ingatlanhasználó az ingatlanon képződött települési hulladékból a szelektív gyűjtőzsákokba - 
a vegyes hulladéktól elkülönítetten - gyűjti a műanyaghulladékot és fém hulladékot, valamint a 
kartonpapírból készült nagyméretű doboz kivételével a papírhulladékot. Az elkülönítetten gyűjtendő 
hulladékokat a rendelet 2. melléklete határozza meg. 

(3) A Közszolgáltató az elkülönítetten gyűjtött hulladékot az általa biztosított szelektív 
gyűjtőzsákokban szállítja el. 

(4) A Közszolgáltató nem veszi át a balesetveszélyt okozó, vagy sérült gyűjtőzsákban, nem szelektív 
gyűjtőzsákban, nem a Közszolgáltató által biztosított szelektív gyűjtőzsákban gyűjtött hulladékot. 
Amennyiben a szelektív gyűjtőzsákban a 1. mellékletben felsorolt hulladékon kívül más anyag is 
található, a Közszolgáltató a hulladék elszállítását megtagadja. A papír és karton csomagolási 
hulladék kizárólag a zsák mellett, összekötözve kerül elszállításra. 

(5) A vegyes hulladék elhelyezésére szolgáló gyűjtőedénybe helyezhető települési hulladékfajtákra, 
és az elkülönítetten gyűjtött hulladék gyűjtésének módjára a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 
végzésének feltételeiről szóló kormányrendelet szabályai az irányadóak. 

(6) A Közszolgáltató az elkülönítetten gyűjtött hulladékot havonta egy alkalommal szállítja el, az 
ingatlanra vonatkozóan az elszállítás napját a Közszolgáltató állapítja meg, melyet a Közszolgáltató 
az önkormányzat honlapján, az önkormányzat hirdetőtábláján, a Közszolgáltató ügyfélszolgálatán és 
weblapján teszi közzé. 

12. Nagydarabos hulladékgyűjtés 

25. § 

(1) A nagydarabos hulladék gyűjtéséről, elszállításáról, hasznosításáról és ártalmatlanításáról a 
Közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében évente egy alkalommal – az 
Önkormányzattal előre egyeztetett időszakban – külön díj felszámítása nélkül, házhoz menő – 
társasházak esetében gyűjtőpontos - rendszerben gondoskodik. 

(2) A közszolgáltatás keretében a Közszolgáltató kizárólag a lakosságnál, a háztartásokban képződött, 
de a rendszeres hulladékszállításra használatos gyűjtőedényekben el nem helyezhető nagydarabos, 
lom hulladékot veszi át. 

(3) Nem számít nagydarabos hulladéknak: 
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a) építési és bontási hulladék (ajtók, ablakok, szaniterek, stb.), 
b) háztartási kis- és nagygépek, 
c) távközlési berendezések, 
d) számítástechnikai, szórakoztató elektronikai cikkek, 
e) elektromos barkácsgépek, sportfelszerelések, 
f) csomagoló anyagok (hungarocell, nylon zsákok, fóliák, papír, karton), 
g) tehergépjármű gumiabroncs, 
h) veszélyes hulladék (festék, hígító, vegyszer, fénycső, elem, akkumulátor), 
i) háztartásokban keletkező települési hulladék, 
j) az elkülönítetten gyűjtött papír, műanyag, üveg és fém csomagolási hulladék, 
k) kerti zöldhulladék. 

(4) A nagydarabos hulladékot az ingatlanhasználó az Önkormányzat által megjelölt, valamint a 
Közszolgáltatóval előzetesen egyeztetett időpontban adhatja át. Az átadott nagydarabos hulladék 
mennyisége nem haladhatja meg a 2 m3-t. 

(5) A Közszolgáltató a (2)–(3) bekezdésben foglalt előírásoktól eltérő, és a (4) bekezdésben előírt 
mértéket meghaladó hulladékot nem veszi át. 

13. Záró rendelkezések 

26. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

27. § 

E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 10/2014. (IX.30.) önkormányzati 
rendelete hatályát veszti. 
 
 
 
Gyulakeszi, 2021. december 20.  
 
 

       Orbán József sk.                              dr. Iker Viktória sk.    
        polgármester          jegyző 

 
 
 
Kihirdetve: 2021. december 21. 

 
 

dr. Iker Viktória sk.  
jegyző 
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1. melléklet 

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási területek házhoz menő járatprogramja 

Gyulakeszi közigazgatási területén 

1. Kiskukás rendszer ürítési nap: Szerda 

2. BOBR rendszer ürítési nap: külön megrendelés alapján Hétfőtől Péntekig  
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2. melléklet 

Házhoz menő rendszerben elkülönítetten gyűjthető hulladékok 

 A. Gyűjtőhely / gyűjtési 
mód 

B. 
Azonosító kód 

C. Megnevezés 

1 Házhoz 
menő 

elkülönítetten gyűjtött 
települési hulladék- 
szállítás Gyulakeszi 

15 01 06 papír és karton 
csomagolási hulladék 

karton doboz 
2 irattároló doboz 

 hullámpapír 
4 színes, vagy fekete-fehér újság 
5 papír és karton irodai papírok 
6 könyvek 
7 prospektusok 
8 csomagoló papírok 
9 műanyag csomagolási hulladék ásványvizes, üdítős palackok és 

kupakjaik 
10 csomagoló fóliák 
11 műanyag zacskók, fóliák 
12 tejfölös, joghurtos, margarinos poharak 
13 tisztítószeres flakonok 
14 fém csomagolási 

hulladék 
alumínium italos dobozok 

15 vegyes összetételű kompozit 
csomagolási hulladék 

italos karton dobozok 

A hulladékok az elkülönített gyűjtéshez a Közszolgáltató által biztosított gyűjtőzsákokban 
helyezhetők el, kivéve a papír és karton csomagolási hulladék, melyet kötegelve, a gyűjtőzsákok 
mellett kell elhelyezni. 

 


