Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2019. (…) önkormányzati rendelete
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 21/2018. (IX. 11.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012.
évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 21/2018. (IX. 11.) önkormányzati
rendelet 6. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A 60 literes edény használatára
a) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014 (XII. 31.)
Korm. rendelet 7. § (1a) bekezdés b) pontja alapján a lakóingatlant egyedül és
életvitelszerűen használó természetes személy ingatlanhasználó jogosult, továbbá
b) azon kétfős háztartásban élők jogosultak, ahol legalább az egyik lakos a 65. életévét
betöltötte.”
2. § A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 21/2018. (IX. 11.) önkormányzati
rendelet 20. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„20. § (1) Az ingatlanhasználó köteles – a (3)–(7) bekezdésekben foglalt kivételekkel – a
hulladékkezelési közszolgáltatást igénybe venni.
(2) Az ingatlanhasználó az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettség teljesítése során
köteles:
a) az ingatlanán keletkező hulladék mennyiségét a megelőzés elve alapján a legkisebb
mértékűre szorítani,
b) a települési hulladékot – különös tekintettel a hulladék további kezelésére – az elszállításra
való átvételig gyűjteni, tárolni, ennek során megfelelő gondossággal eljárni annak érdekében,
hogy a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a
természetes és épített környezetet ne szennyezze, a növény- és állatvilágot ne károsítsa, a
közrendet és a közbiztonságot ne zavarja.
(3) Nem kötelező a hulladékkezelési közszolgáltatást külön igénybe venni és azért díjat fizetni
azon gazdálkodó szervezet [gazdálkodó szervezet alatt értendő a polgári perrendtartásról
szóló 2016. évi CXXX. törvény 7. § (1) 6 pontban felsoroltak] ingatlanhasználónak, amelynek
a székhelye, telephelye, fióktelepe azon lakóingatlanba került bejegyzésre, ahol tulajdonosa,
tagja, ügyvezetője, továbbá annak közeli hozzátartozója természetes személyként a
közszolgáltatást igénybe veszi. Egy lakóingatlan kapcsán legfeljebb egy gazdálkodó szervezet
vonható ki így a díjfizetési kötelezettség alól, amennyiben a gazdálkodó szervezet termelődő
háztartási hulladékhoz hasonló hulladéka a természetes személy ingatlanhasználó által
termelt hulladék mennyiségével együtt sem haladja meg a természetes személy által igénybe
vett közszolgáltatás mértékét és a természetes személy ingatlanhasználó legalább 120 liter
űrmértékű hulladékgyűjtő edény közszolgáltatási díját fizeti vagy vállalja megfizetni.
(4) Amennyiben a természetes személy ingatlanhasználó 60 liter űrmértékű gyűjtőedény után
fizeti a közszolgáltatási díjat és a természetes személy ingatlanhasználó egyben az általa
használt ingatlanban székhellyel, telephellyel, fiókteleppel rendelkező olyan gazdálkodó
szervezet tulajdonosa, tagja, ügyvezetője, mely gazdálkodó szervezet alkalmazottal nem
rendelkezik és az ingatlanon más gazdálkodó székhelye telephelye, fióktelepe nem került

bejegyzésre, abban az esetben a (3) bekezdésben szabályozottakon túlmenően az
ingatlanhasználó gazdálkodó szervezetnek sem kötelező a közszolgáltatás igénybe vétele.
(5) A díjfizetés a (3)–(4) bekezdésekben történő mentesítéséhez a jegyzője állít ki igazolást,
mely igazolás birtokában a gazdálkodó szervezetnek kell kezdeményezni a közszolgáltatónál a
díjfizetés alóli mentesítést. A kiállított igazolást a gazdálkodó szervezet az érvényesítés évét
megelőző év december 1. és december 31. napja között kell, hogy benyújtsa igazolható módon
a közszolgáltatónak. Amennyiben az ingatlanhasználat a gazdálkodó szerv részéről a
szolgáltatási területen év közben kezdődik, vagy fejeződik be, abban az esetben a bekövetkezés
tényétől számított 15 napon belül köteles ezt az ingatlanhasználó gazdálkodó szervezet
igazolni a közszolgáltatónak. A mentesítés legkorábbi időpontja a jegyzői igazolás
közszolgáltatóhoz történő benyújtásának a napja.
(6) Ha a gazdálkodó szervezet székhelye, telephelye, vagy fióktelepe más gazdálkodó szervezet
ingatlanhasználó tulajdonában, használatában álló ingatlanban van – feltéve, hogy az
ingatlanhasználó az ingatlanon keletkező összes háztartási hulladékhoz hasonló hulladék
mennyiségnek megfelelő mennyiségre kötött közszolgáltatási szerződéssel már rendelkezik és
ezután a közszolgáltatási díjat meg is fizeti –, a gazdálkodó szervezetnek a közszolgáltatást
nem kötelező külön is igénybe vennie. Ezt mind a gazdálkodó szervezet, mind pedig az
ingatlan tulajdonosa, használója magánokiratba foglalva köteles nyilatkozni, mely alapján a
jegyző igazolást állít ki az (5) bekezdésben szabályozottak szerint.
(7) Választása szerint nem terheli külön díjfizetési kötelezettség azon gazdálkodó szervezet
ingatlanhasználót, amely székhelyén a cég levelezésének bonyolításán kívül más
tevékenységet nem végez és közhiteles nyilvántartásban a cég adatai között a székhelytől
eltérő központi ügyintézési cím is feltüntetésre kerül, melyen a tényleges tevékenységét végzi.
A székhelytől eltérő központi ügyintézési cím közhiteles nyilvántartási dokumentummal
alátámasztott igazolással a gazdálkodó szervezet közvetlenül kérelmezheti a közszolgáltatónál
a díjfizetés alóli mentesítést, mely mentesítés legkorábban a hiánytalan kérelem beérkezését
követő naptól hatályos.”
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Taktaharkány, 2019. szeptember 12.
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