
Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 7/2016. (VI.30.) önkormányzati 
rendelete a közterületek fenntartásáról és a települési hulladékkal kapcsolatos helyi 

közszolgáltatásról, annak kötelező igénybevételéről szóló 6/2014. (V.5.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

 
 

Szálka Község Önkormányzatának képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. 
törvény 35.§ (1) bekezdésében és 88.§ (4) bekezdésében 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 meghatározott feladatkörében 
eljáró Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya 
véleményének kikérésével – a következőket rendeli el: 
 
1.§ (1) A köztisztaság fenntartásáról és a települési hulladékkal kapcsolatos helyi 
közszolgáltatásról, annak kötelező igénybevételéről szóló 6/2014. (V.5.) önkormányzati 
rendelet (a továbbiakban: R.) 16.§ (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
 
„(1) Az érintett ingatlant igazoltan egyedül és életvitelszerűen használó természetes személy 
ingatlanhasználó minimális tárolókapacitása 60 liter hetente. 
 
(2) A 60 literes gyűjtőedényre vonatkozó közszolgáltatási díj alkalmazásának feltétele a 
szerződés megkötése, melynek jogosultságát a települési önkormányzat által kiadott igazolás 
útján az ingatlanhasználó a közszolgáltatónak bizonyítja. 
 
(3) Az egyedül és életvitelszerűen ingatlant használó természetes személy ingatlanhasználót 
megillető kedvezmény csak egy ingatlan után vehető igénybe. 
 
(2) Az R. 16.§-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki: 
 
„(8) A Képviselő-testület a (2) bekezdés szerinti igazolás kiadásával kapcsolatos hatáskörét a 
jegyzőre ruházza. A lakóingatlant gyedül és életvitelszerűen használó természetes személy 
ingatlanhasználónak kérelméhez teljes bizonyító erejű magánokiratot kell mellékelnie a 
jogosultságról, melyet a jegyző záradékkal lát el, amely alapján az ingatlanhasználó a 
közszolgáltatóhoz fordulhat. Az ingatlanhasználónak a jogosultság megszűnését 8 napon 
belül be kell jelentenie a közszolgáltatónak.” 
 
2. § (1) Az R. 30. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(1) Az ingatlanhasználók (magánszemélyek, gazdálkodó szervezetek, intézmények, stb.) a 
közszolgáltatásért díjat kötelesek fizetni. A közszolgáltatás ellenértékét a kötelezettek, 
beleértve a magánszemélyeknek a társasház üzemeltetésre létrehozott szervezetét is, 2016. 
április 1. napjától kezdődően a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő 
Zrt.-nek (a továbbiakban : Koordináló szer) fizetik meg.” 
 
 
(2) Az R. 30.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 



 
„ (3) A közszolgáltatási díjról - 2016. április 1. napjától kezdődően - a Koordináló szerv 
negyedévente állít ki számlát a magánszemélyek és a magánszemélynek a társasház 
üzemeltetésre létrehozott szervezet részére, a gazdálkodó szervezetek, intézmények részére.” 
 
(3) Az R. 30. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(6) A közszolgáltatás díját a Koordináló szerv által megküldött számla alapján köteles 
megfizetni az ingatlanhasználó.” 
 
3.§ (1) Az R. 31. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(1) A közszolgáltatás igénybevételéért a 30.§ (1) bekezdés szerint díjfizetésre kötelezett 
ingatlanhasználókat terhelő díjhátralék adók módjára behajtható köztartozás.  2016. április 1. 
napjától a Koordináló szerv a kiszámlázott és az ingatlanhasználó által határidőn belül ki nem 
fizetett közszolgáltatási díj behajtása érdekében intézkedik.” 
 
(2) Az R. 31. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(3) Amennyiben a közszolgáltatást igénybe vevő díjhátralékos nem tulajdonosa az 
ingatlannak és a vele szemben lefolytatott végrehajtási eljárás eredménytelen, a díjhátralék, a 
késedelmi kamat és a felmerült költségek megfizetését a közszolgáltató- a 2016. április 1. napját 
követően keletkezett díjhátralékot a Koordináló szerv- az ingatlan tulajdonosától, illetve 
vagyonkezelőjétől követelheti. Közös tulajdonban álló ingatlan esetén a tulajdonosok 
felelőssége egyetemleges.” 
 
4.§ Az R. 33.§-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki: 
 
„(3) Az ingatlanhasználók részére a közszolgáltató ingyenes használatra biztosít elkülönített 
hulladék gyűjtésére alkalmas hulladékgyűjtő edényt. Az ingatlanhasználó és a Közszolgáltató 
megállapodás keretében rögzíti a használat feltételeit.” 
 
5.§ Az R. a következő 34/A. §-sal egészül ki: 
 
„34/A.§ E rendeletnek a köztisztaság fenntartásáról és a települési hulladékkal kapcsolatos 
helyi közszolgáltatásról. annak kötelező igénybevételéről szóló 6/2014. (V.5) önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló…/2016.(…) önkormányzati rendelettel megállapított 16.§ (1)-(3) 
bekezdésé 2016. január 1-jétől kell alkalmazni.” 
 
6. § Az R.1. melléklete helyében jelen rendelet 1. melléklete lép. 
 
7. § Az R. 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép. 
 
8. § Az R. 14. § (2) bekezdésében az „ALISCA TERRA Regionális Hulladékgazdálkodási Kft.” 
szövegrész helyébe az „Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.” szöveg, 
30. §(2) bekezdésében a „46-49.§” szövegrész helyébe a „46-52.§” szöveg lép. 
9. § Hatályát veszti az R. 30. § (5) bekezdése. 



 
10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
 
 

Pálfi János dr. Molnár Kata 
   polgármester jegyző 
 
 
 

 
 
Kihirdetési záradék: 
 
A kihirdetés napja: 2016. június 30. 
 
 
 

    dr. Molnár Kata 
jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1. melléklet a 7/2016. (VI.30.) önkormányzati rendelethez 



 „1. melléklet a 6/2014. (V.5.) önkormányzati rendelethez 

 
Választható szabványos tárolóedények 

 
Választható szabványos (DIN) tárolóedények a rendelet 15. § (3) bekezdésének megfelelően: 
 
60 literes tárolóedény 
70 literes tárolóedény 
110 literes tárolóedény 
120 literes tárolóedény 
240 literes tárolóedény 
70 literes „társaság emblémájával ellátott zsák” 


