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Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

6/2018. (III.01.)önkormányzati rendelete 
a település hulladékgazdálkodási közszolgáltatásáról 

 
 
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülte az Alaptörvény 32. Cikk 
(2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a hulladékról szóló 2012. 
évi CLXXXV. törvény 35.§.-ában és 88. §. (a-b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdésének 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

 
A rendelet hatálya 

1. § 
 

(1) A rendelet területi hatálya Cserszegtomaj nagyközség (a továbbiakban: település) 
közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásba bevont ingatlanokra 
terjed ki. 

(2) A rendelet tárgyi hatálya a településen keletkező települési szilárd hulladék gyűjtésére, 
szállítására és kezelésére, valamint Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata és a 
vele kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés szerinti közszolgáltató 
hulladékgazdálkodási tevékenységére terjed ki. 

(3) A rendelet személyi hatálya azokra a természetes személyekre, jogi személyekre és 
jogi személységgel nem rendelkező szervezetekre terjed ki, akik a település területén a 
hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 2. §. (1) 
bekezdésének 34. pontja szerint ingatlanhasználónak (a továbbiakban: 
ingatlanhasználó) minősülnek. 

 
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma 

2. § 
(1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma a települési szilárd hulladék gyűjtése, 

szállítása, kezelésre történő átadása. 
A településen a hulladékgazdálkodási közszolgáltató kizárólagos joggal a Zalai 
Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság,  székhely: 8900 
Zalaegerszeg, Gasparich Márk utca 26.   (a továbbiakban: Közszolgáltató). A 
Közszolgáltató a közszolgáltatási feladatok ellátását alvállalkozó bevonásával végzi. 
Az alvállalkozó ZALAISPA Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi 
Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 8798 Zalabér, 3096/12 
hrsz.) teljes körűen végzi a hulladékgazdálkodási tevékenységet. 

(2) A települési szilárd hulladék elhelyezésére és ártalmatlanítására kijelölt hely 
legkorábban 2008. január 1. napjától az Önkormányzati Társulás Nyugat-Balaton és 
Zala folyó Medence Nagytérség Települési Szilárd Hulladékai Kezelésének Korszerű 
Megoldására (ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás) létrehozott Önkormányzati 
Társulás (a továbbiakban: Társulás) tagjainak közös tulajdonában lévő, zalabéri, 
3096/12.  helyrajzi számú ingatlanon elhelyezkedő hulladékártalmatlanító létesítmény.   

(3) A (2) bekezdésben körülírt, a települési szilárd hulladék elhelyezésére és 
ártalmatlanítására kijelölt zalabéri 3096/12 hrsz-u ingatlanon lévő 
hulladékártalmatlanító létesítmény üzemeltetésére irányuló kötelező közszolgáltatás 
kizárólagos teljesítésére jogosult/kötelezett a lerakót üzemeltető közszolgáltató, aki 
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köteles a Közszolgáltató által gyűjtött és a kijelölt hulladékártalmatlanító helyre 
beszállított települési szilárd hulladék elhelyezését és ártalmatlanítását elvégezni.  

(4) A 69/2016. (III.31.) Kormányrendelet által meghatározott koordináló feladatokat az 
NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (a 
továbbiakban: Koordináló Szerv) látja el.  
 

 
A közszolgáltatás ellátásának rendje és módja 

3. §. 
(1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körében a települési hulladék elszállítása heti 

egy alkalommal történik.  
(2) A gyűjtőedényt legfeljebb a szállítási napot megelőző nap 18 órától lehet kihelyezni a 

közterületre. 
(3) A települési hulladékot a gyűjtőedényben, tömörítés nélkül úgy kell elhelyezni, hogy 

annak fedele zárható legyen, valamint az a hulladékszállítás során a közszolgáltató 
alkalmazottainak egészségét, testi épségét ne veszélyeztesse, a gépi ürítést ne 
akadályozza, az ürítő berendezést ne károsítsa. 

(4) A gyűjtőedény mellé többlethulladék csak a Közszolgáltató által forgalmazott 
gyűjtőzsákban helyezhető el, lezárt állapotban. 

(5) A gyűjtőedénybe csak a Ht-ben meghatározott települési hulladék helyezhető el. 
(6) A közterületre kihelyezett gyűjtőedény a jármű és gyalogos forgalmat nem 

akadályozhatja.  
(7) A gyűjtőedényt a hulladék elszállítását követően a közterületről el kell távolítani és az 

ingatlanon belül kell elhelyezni. 
(8) A gyűjtőedény rendszeres tisztántartásáról és rendeltetésszerű használatáról az 

ingatlanhasználónak kell gondoskodni. 
(9) A közszolgáltató köteles a gyűjtőedények kiürítését kíméletesen az elvárható 

gondossággal végezni. 
   (10) A tárolóedényben okozott károkat a szolgáltató térítésmentesen köteles kijavítani, 

amennyiben a károkozás neki felróható okból következik be. A szolgáltatónak az 
ebből eredő karbantartási munkák, valamint a javítás időtartamára helyettesítő 
gyűjtőedényt kell biztosítani. Amennyiben a károkozás nem róható fel a 
szolgáltatónak, a használhatatlanná vált tárolóedények javítása, pótlása vagy cseréje az 
ingatlanhasználót terheli. 

     (11  (1) A szelektív hulladékgyűjtés a szelektív hulladékgyűjtő szigeteken, illetve a  
             Közszolgáltató által szervezett házhoz menő elkülönített gyűjtéssel történik. 

(2) A szelektív hulladékgyűjtő szigetek címe: 
     Cserszegtomaj, Vadász utca 1. 
     Cserszegtomaj, Széles utca - iskolaparkoló 
     Cserszegtomaj, Villa köz – Sziklai utca elágazó 
     Cserszegtomaj, Csókakői utca 1. 
(3) A szelektív hulladékgyűjtésben résztvevő magánszemélyek a hulladékgyűjtő 
szigetek és az e célra rendszeresített házhoz menő járat igénybevételéért külön díjat 
nem kötelesek fizetni. A hulladéknak a hulladékgyűjtő szigetre történő elszállításáról 
az ingatlan használó gondoskodik. 
(4) A hulladékot a kijelölt helyen úgy kell elhelyezni, hogy más hulladékfajtával ne 
keveredjen, a környezetet ne szennyezze. 
(5) A szelektív hulladékgyűjtő szigeteken rendszeresített edényzet tisztításáról a 
Közszolgáltató köteles gondoskodni. 
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      (12) A szolgáltató a háztartásokban keletkezett lomok elszállítására lomtalanítást   
             végezhet. A lomtalanítás külön szabályrendszer alapján történik. 
      (13) A Közszolgáltató a lomtalanítás időpontjáról és egyéb feltételeiről a lomtalanítást   
             megelőző 15 nappal korábban értesíti a lakosságot. 
 
 

4. §. 
 

(1) A hulladékgyűjtés a hulladékszállító járműhez rendszeresített szabványos, a 
keletkezett háztartási hulladék mennyiségével arányos 60-80, 110-120, illetve 240 
literes gyűjtőedényekben történik. 

(2) A gyűjtés alapesetben 120 literes edényben történik. A 60-80 literes edényzet 
használata feltételhez kötött.  

 
 

A közszolgáltató jogai és kötelezettségei 
 

5. §. 
(1) A Közszolgáltató a jogszabályokban, valamint a közszolgáltatási szerződésben 

meghatározottak szerint gondoskodik a közszolgáltatás folyamatos ellátásáról. 
(2) A Közszolgáltató a települési hulladék elszállítását megtagadhatja, ha a 

gyűjtőedényben nem települési hulladék került elhelyezésre vagy a gyűjtőedény 
túltöltött.  

(3) Ha a Közszolgáltató tevékenységét a meghatározott időpontban elvégezni nem tudja, e 
tényről az önkormányzat hivatalát, valamint az ingatlanhasználókat értesíti és az 
elmaradt közszolgáltatást pótolja. 

 
Az ingatlantulajdonos jogai és kötelezettségei 

 
6. §. 

 
(1) A település területén az ingatlan tulajdonosa köteles a szervezett közszolgáltatást 

igénybe venni.  
(2) A hulladékszállítás igénybevételére kötelezett ingatlanhasználó a szolgáltatásból nem 

vonhatja ki magát arra hivatkozva, hogy azt a hulladék hiányában nem vagy csak 
részben veszi igénybe.  
 

7. §. 
 

(1) Az ingatlanhasználóknak a települési hulladékot a szállítási napokon elszállítás 
céljából a Közszolgáltató rendelkezésére kell bocsátani. 

(2) Az ingatlanhasználó köteles a Közszolgáltató részére – az ingatlanban lakók számának 
megjelölésével - bejelenteni, ha tulajdonosváltozás vagy egyéb ok folytán a 
közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik.  

(3) Az az ingatlanhasználó, akinek ingatlanán települési szilárd hulladék keletkezik, de az 
ingatlan egyidejűleg gazdálkodó szervezet cégnyilvántartásába bejegyzett székhelyéül, 
telephelyéül vagy fióktelepéül is szolgál, köteles a települési szilárd hulladékát a 
gazdálkodó szervezetnek az ingatlanon folytatott gazdasági tevékenysége során 
keletkezett nem települési szilárd hulladékától elkülönítetten gyűjteni és arra a 
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közszolgáltatást igénybe venni, feltéve, ha a települési szilárd hulladék kezeléséről a 
Ht. 31. §-ának (1) bekezdése szerint nem gondoskodott.  

 
 
 
 

Hulladékszállítási közszolgáltatási díj megfizetése 
8. §. 

 
(1) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatásért díjat köteles fizetni. A közszolgáltatási díjat a 

Ht. 46-47/B. §-ában foglaltak szerint a miniszter rendeletben állapítja meg és a 
Koordináló Szerv szedi be.  

(2)  Nem terheli  az (1) bekezdésben foglalt kötelezettség az ingatlan használót                  
olyan -  közműszolgáltató által kiállított irattal bizonyíthatóan -   üresen álló ingatlan 
tekintetében, ahol folyamatosan  legalább 90 napig  senki  nem tartózkodik és ebből 
következően hulladék nem keletkezik (továbbiakban: használaton kívüliség). Az 
ingatlan használaton kívüliségét a Közszolgáltatóval jogviszonyban álló, vagy annak 
meghatalmazottja jogosult írásban bejelenteni a Közszolgáltató felé és kérelmezni a 
szolgáltatás szüneteltetését. 

(3)  A használaton kívüliség tényét a közszolgáltató jogosult ellenőrizni. Amennyiben 
megállapítható, hogy a mentességet az ingatlanhasználó jogszerűtlenül vette igénybe   
( díjfizetési kötelezettség jogszerűtlen szüneteltetése, fennálló bejelentési kötelezettség 
elmulasztása.), úgy ezen időtartamra az ingatlanhasználó köteles a közszolgáltatási 
díjat utólagosan megfizetni. 
Az Ingatlanhasználónak a valótlan tartalmú nyilatkozata alapján, a meg nem fizetett 
közszolgáltatási díjat, annak késedelmi kamataival együtt kell megfizetnie. 

(4) Ha  az ingatlanhasználó tulajdonosváltozás vagy egyéb ok miatt a közszolgáltatás 
igénybevételétre kötelezetté válik, köteles ezt a tényt felmerülését követő 15. napon 
belül írásban bejelenteni a Közszolgáltatónak. A bejelentésben meg kell jelölni  az 
ingatlanon keletkező rendszeres hulladék mennyiségének becslése érdekében: 

a) az ingatlanon állandó lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkezők számát, 
b) nem rendszeres hulladék esetében a várhatóan keletkező hulladék mennyiségét, 
c) nem lakóingatlan esetében az elszállítandó hulladék egy ürítésre vonatkozó 

nagyságát. 
(5) Időszaki díjfizetőként azon ingatlanhasználók  sorolhatóak be, amely ingatlanok 

esetében sem állandó sem tartózkodási címet nem létesítettek, az állandó lakcímére 
szólóan a hulladék közszolgáltatási díját megfizeti, és ezt bizonylattal igazolja. A 
kérelemhez csatolni kell közműszolgáltató által kiállított iratot,  melyből az ingatlan 
időszakos használata bizonyítható. Ebben az esetben az állandó lakosokhoz 
viszonyítottan 50 %-os díjfizetési kötelezettség terheli.  

(6) Azon ingatlanhasználók esetében, akik elhaláloztak, a szolgáltatás időleges 
szüneteltetéséhez jegyzői igazolás szükséges, hogy az adott ingatlanban bejelentett 
személy nem tartózkodik, és  közműszolgáltató által kiállított irat,  mely igazolja, hogy 
az elhalálozás óta vízfogyasztás nem történt. A fenti két dokumentum benyújtásával a 
hagyatéki eljárás lefolytatásáig, de maximum a tárgyév végéig a szolgáltatási díjfizetés 
alól mentességet kapnak.  

(7) A használaton kívüli ingatlanok illetve ideiglenesen használt ingatlanok közé csak 
azon ügyfelek sorolható át, akik lejárt tartozással nem rendelkeznek. 
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(8)  Az ingatlanhasználók részére a Közszolgáltató a többlet hulladékuk elszállítására 
barna zsák vásárlási lehetőségét biztosítja. 

(9) A 60-80 literes edényzet használatára kizárólag az egy fős állandó lakosú nyugdíjas 
háztartások jogosultak. A nyugdíjas személy jogosultsága az arra jogosult szerv által 
kiadott előző évre, a folyósított nyugellátásra vonatkozó tájékoztatásának eredeti 
példánya alapján igazolható. 

    (10)  Az ingatlanhasználó a Koordináló Szerv által kibocsátott számla alapján a számlában   
            megjelölt időpontig köteles a díjat kiegyenlíteni. 
 
 

Közszolgáltatási szerződés egyes tartalmi elemei 
 

9. § 
 

A közszolgáltató és az önkormányzat között megkötött közszolgáltatási szerződés kötelező 
tartalmi elemei:  

a) a felek megnevezése, azonosító adatai, 
b) a közszolgáltatási tevékenység megnevezése, 
c) a közszolgáltatás igénybevételének kezdő időpontja, a szerződés hatálya, 
d) a teljesítés helye, a közszolgáltatási terület, 
e) a gyűjtőedény űrtartalma és darabszáma, 
f) a gyűjtőedény azonosítására vonatkozó előírások, 
g) a szállítása gyakorisága, 
h) a díj megállapításának, a számlázásnak, a számla kiegyenlítésének módja, 
i) a szerződés módosításának, felmondásának feltételei, 
j) irányadó jogszabályok meghatározása.” 

 
 

 A közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelése 
 

10. §. 
 

(1) E rendelet alapján közszolgáltatás igénybevételére köteles ingatlanhasználókról a 
Koordináló Szerv és - az ügyfélszolgálati feladatai ellátásában igénybe vett 
Közszolgáltató ügyfélszolgálata – nyilvántartást vezet a hulladékgazdálkodási 
közfeladat érdekében az azonosításhoz szükséges adatok feltüntetésével. Az 
adatkezelés során az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról 
szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kell eljárni. A 
közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat a Koordináló Szerv és közszolgáltató 
köteles zártan kezelni, és az adatbázist kizárólag a hulladékgazdálkodással összefüggő 
tevékenységéhez, illetve jogszabályokban foglalt kötelezettségei teljesítéséhez 
kapcsolódóan kezelheti és tarthatja nyilván az adatkezelés céljának megvalósulásáig. 

(2) Az adatvédelmi és az egyéb adatszolgáltatásokra vonatkozó jogszabályok 
rendelkezései által meghatározott keretetek között a hulladékgazdálkodásra vonatkozó 
ágazati jogszabályok alapján a közszolgáltató igénylésére cserszegtomaj Nagyközség 
Önkormányzata köteles átadni a   hulladékgazdálkodási feladat hatékony  és 
folyamatos ellátásához szükséges, kezelésében lévő közérdekű adatokat. 

(3) A Koordináló Szerv és a Közszolgáltató kizárólag a közszolgáltatás kialakítása és 
fenntartása céljából, a kötelező közszolgáltatás nyújtására irányuló jogviszony 
időtartama alatt, valamint e jogviszony megszűnését követően a Koordináló Szerv a 
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közsszolgáltatással összefüggő díjhátralék esetén annak behajtásáig vagy törléséig a 
jogszabályokban előírt iratmegőrzési kötelezettség időtartama alatt kezelheti a 
közszolgáltatással érintett ingatlanhasználónak a közszolgáltatás ellátásához szüksége 
személyes adatait. a Közszolgáltató és a Koordináló szerv jogosult egyes, a 
közszolgáltatás ellátásához kapcsolódó részfeladatai tekintetében adatkezelőt, 
adatfeldolgozót megbízni, és a jogos igényeinek érvényesítése érdekében az e 
bekezdésben meghatározott személyes adatokat hatósági, bírósági eljárások lefolytatása 
céljából harmadik személynek átadni. 
 
 

Zárórendelkezés 
 

11. §. 
 

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Cserszegtomaj Község 

Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló  21/2013. (XI.29.)     
önkormányzati rendelete. 
 

 
 
Kelt: Cserszegtomaj,  2018. február 28. 

 
 
 
 
Bartha Gábor          dr. Milus Lajos                   
polgármester               jegyző 
 
 
 
Kihirdetve: Cserszegtomaj, 2018.március 01. 
 
 
 
 
 
dr. Milus Lajos  
     jegyző 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


