
 
 

Dúzs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
10/2016.(VIII.15.) önkormányzat rendelete 

A közterületek tisztántartásáról és 
a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról 

szóló 11/2013.(XII. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Dúzs  Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 
32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szól 
2011. eve CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 5. és 19. pontjában kaput 
hatáskörében eljárva, a hulladékokról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. §-ában, a 
39. § (5) bekezdésében, a 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 
Méltatlanságot- Összeférhetetlenséget és Vagyonosodást  Vizsgáló Bizottságot 
véleményének kikérése után, figyelemmel a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 
végzésének feltételeiről szóló 385/2014.(XII.31.) Korm. rendeletben foglaltakra, az 
alábbiakat  rendeli: 
 

 
1. § 

 
A közterületek tisztántartásáról és a települési hulladékkal kapcsolatos 
közszolgáltatásról szóló 11/2013.(XII. 20.) önkormányzati rendelet 13.§ helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
 
“13.§.(1) Dúzs  községben a települési hulladék gyűjtéséről, elszállításáról, 
elhelyezéséről és ártalmatlanításáról – közszolgáltatás keretében - az ALISCA 
TERRA Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (7100 Szekszárd, Epreskert 
u. 9., a továbbiakban: Közszolgáltató) gondoskodik. 
 
(2) Dúzs Község Önkormányzata a Dél-Balaton és Sióvölgy Nagytérség regionális 
hulladékgazdálkodási rendszer megvalósítására létrehozott önkormányzati 
konzorcium tagjai által meghatározott sióvölgyi ellátási területhez és az e területre 
szervezett regionális hulladékkezelési közszolgáltatási rendszerhez tartozik. 
 
(3) Az önkormányzat szükség esetén gondoskodik a Közszolgáltató javaslata alapján 
a gyűjtőpontok kijelöléséről, a létesítmények megvalósításáról és a Közszolgáltató 
útján a működtetésükről, valamint biztosítja a közterület térítésmentes használatát az 
indokolt mennyiségű gyűjtőedény kihelyezéséhez, tárolásához és 
megközelítéséhez.” 
 
 

2.§ 
 

A közterületek tisztántartásáról és a települési hulladékkal kapcsolatos 
közszolgáltatásról szóló 11/2013.(XII. 20.) önkormányzati rendelet 16.§ helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
 
16.§  „ A közszolgáltatási szerződés tartalmi elemei a hulladékról szóló 2012. évi 
CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Hgtv.) 34. § (5) bekezdése határozza meg. 
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3.§ 
 

A közterületek tisztántartásáról és a települési hulladékkal kapcsolatos 
közszolgáltatásról szóló 11/2013.(XII. 20.) önkormányzati rendelet 17.§ helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
 
 
“17. § (1) A közszolgáltatási szerződést a felek 10 évre kötik, első ízben 2014. 
január1-jétől. 
 
(2) A közszolgáltatási szerződést az önkormányzat csak a Hgtv. 37. § (1) bekezdésé- 
ben, míg a Közszolgáltató a Hgtv. 45. § (2) bekezdésében meghatározott esetekben 
mondhatja fel. 
 
(3) A felmondási idő legalább két hónap, legfeljebb hat hónap lehet. 
 
(4) A közszolgáltatási szerződés felmondása esetén az önkormányzatnak 
haladéktalanul  intézkednie kell, hogy a felmondási idő lejártát követően a 
közszolgáltatás folyamatosan biztosított legyen.” 
 
 
 

4.§ 
 

A közterületek tisztántartásáról és a települési hulladékkal kapcsolatos 
közszolgáltatásról szóló 11/2013.(XII. 20.) önkormányzati rendelet 18 .§   helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
 
„18. § (1) Az ingatlantulajdonosok a közszolgáltatásért díjat kötelesek fizetni. 
 
(2) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az a kötelezett, aki a 
települési hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a 
közszolgáltató számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás 
teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állását igazolja. 
 
(3) Amennyiben az ingatlantulajdonos nem köt írásbeli közszolgáltatási szerződést 
és az általa használt tárolóedény nagyságáról sem tesz a Közszolgáltatónak 
bejelentést, a közszolgáltatási díj megállapításánál a Közszolgáltató mindaddig 
jogosult ingatlanonként 1 db 110/120 literes tárolóedény heti egyszeri ürítési 
gyakoriságát vélelmezni, míg az ingatlantulajdonos írásban a közszolgáltatási 
szerződést meg nem köti. 
 
(4) A közszolgáltatás igénybevételéért díjfizetésre kötelezett ingatlantulajdonosokat 
terhelő díjat a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.-nek 
kell megfizeti, aki egyúttal gondoskodik a kintlévőségek beszedéséről is. 
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5.§ 

 
A közterületek tisztántartásáról és a települési hulladékkal kapcsolatos 
közszolgáltatásról szóló 11/2013.(XII. 20.) önkormányzati rendelet 23.§ helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
 
 
„23. § (1) Szüneteltethető az egyedi tárolóedényre vonatkozó közszolgáltatási 
jogviszony azon ingatlanok esetében, amelyekben állandó jelleggel senki nincs 
bejelentkezve, illetve amelyben legalább harminc naptári nap időtartamban 
életvitelszerűen senki sem lakik, és emiatt az ingatlanon hulladék sem keletkezik. 
 
(2) A szüneteltetésre vonatkozó igényt legalább nyolc nappal a szünetelés kívánt 
kezdő időpontja előtt, az ingatlantulajdonos írásbanköteles bejelenteni a 
közszolgáltatónak. 
 
(3) A szüneteltetés fennállását, amennyiben abban változás nem következett be, az 
ingatlantulajdonosnak évente be kell jelenteni a közszolgáltatónak. A bejelentésben 
foglaltak valóságtartalmát a közszolgáltató jogosult ellenőrizni. 
 
(4) Amennyiben a szünetelés időtartama alatt hulladékkezelési közszolgáltatás alá 
tartozó hulladék kerül kihelyezésre, úgy a közszolgáltató jogosult megtagadni a 
hulladék elszállítását.” 
 

 
6.§ 

 
A közterületek tisztántartásáról és a települési hulladékkal kapcsolatos 
közszolgáltatásról szóló 11/2013.(XII. 20.) önkormányzati rendelet 27.§ (3) és (4) 
bekezdése  helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
 
“(3) A hulladék elszállítására, illetve elszállításra való előkészítésére: 

a) szabványosított  60/70, 110/120, 240 vagy 770 literes gyűjtőedényt, 
b) szabványosított 770 literes,  1,1 m3, 3 m3 vagy 5 m3 űrmértékű gyűjtőedényt 

kell alkalmazni. 
c) 70 literes közszolgáltató emblémájával ellátott  zsák. 
 

(4) Ha az ingatlanon keletkező hulladék mennyisége a gyűjtőedénybe elhelyezhető 
és a  2. függelékében meghatározott mennyiséget  meghaladja az ingatlantulajdonos 
által vásárolt, és a Közszolgáltató  emblémájával ellátott  zsákban  kihelyezett 
hulladékot a Közszolgáltató elszállítja. Ennek többletdíját az ingatlantulajdonos a 
hulladékgyűjtő zsák megvásárlásával fizeti meg.” 

 
 
 
 





1. Függelék 
 
 
 

Az Önkormányzat köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd hulladékkal  
kapcsolatos közszolgáltatásról és a közszolgáltatás díjairól szóló    

      10/2016.( VII.15.) önkormányzati rendeletéhez 
 
 
 

 
A rendelet 31 .§.(1) bekezdésében megjelölt  konténeres gyűjtőedények a 

település területén az alábbi helyeken található: 
 

 
 
1./   Temető 
 



 
2. Függelék 

 
 

Az Önkormányzat köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd hulladékkal  
kapcsolatos közszolgáltatásról szóló   

        10/2016. (VIII.15.) önkormányzati rendeletéhez 
 

 
 
 
 

A rendelet 27.§.(3) bekezdésében megjelöltek szerint a tárolóedényekbe 
elhelyezhető hulladék maximális súlya a következő:  

 
                        - 70 literes emblémás zsák           15        kg 
                        - 60/70 literes edény:                     18-20   kg 
                        - 110-120 literes edény:                 28 -32  kg 
                        - 240 literes edény:                         70       kg 
                        - 770 literes edény:                         200     kg 
                        - 1100 literes edény:                       280     kg 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


