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Újlőrincfalva  Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
8/2016. (VI.29.)) önkormányzati rendelete 

 a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 
 5/2016. (V.2.) önkormányzati rendelet módosításáról 

                                                      (tervezet) 
Újlőrincfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 
2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az 
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint a hulladékról szóló 2012. CLXXXV. 
törvény 35. §-ban foglalt feladatkörében eljárva a hulladékgazdálkodás helyi 
rendjéről az alábbiakat rendeli el:  
 

1. § 

 

Újlőrincfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete a települési  hulladékkal 

kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 5/2016. (V.2.) önkormányzati rendelet „2. Az 
ingatlanhasználó települési hulladékkal kapcsolatos jogai és kötelezettségei” cím 
alatt lévő 3. § (10)- (11) bekezdései helyébe a következő rendelkezések  lépnek: 
 
„(10) A közszolgáltatási díj kiszámlázására és a díj beszedésére 2016.04.01-t 
követően a  hulladékról szóló 2012.évi CLXXXV.  38 § (2) és  az állami 
hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásra létrehozott szervezet kijelöléséről, 
feladatköréről, az adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási 
kötelezettségek részletes szabályairóló szóló  69/2016 (III.31) Korm.rend. 8. pontja 
előírása alapján a  Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban:  Koordináló szerv)  jogosult.” 
 
„(11) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatási díjat a Koordináló szerv által 
negyedévente kiállított számla alapján átutalással köteles megfizetni a nemzeti 
Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság  az MNB Bank Zrt.-nél vezetett 10300002-10654068-49020744 
számú számlájára.” 

2. § 

 

Újlőrincfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete a települési  hulladékkal 

kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 5/2016. (V.2.) önkormányzati rendelet „2. Az 
ingatlanhasználó települési hulladékkal kapcsolatos jogai és kötelezettségei” cím 
alatt lévő 3. § (12) bekezdéssel   egészül ki: 
 
„(12) Amennyiben az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást 
igénybevételére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, az Önkormányzat 
jegyzője erre határozattal kötelezi.  „  

3.§ 

 

Újlőrincfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete a települési  hulladékkal 

kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 5/2016. (V.2.) önkormányzati rendelet „2. Az 
ingatlanhasználó települési hulladékkal kapcsolatos jogai és kötelezettségei” cím 
alatt lévő 4. § -a helyébe a következő rendelkezés lép: : 
 

„A közszolgáltatás területén a közszolgáltató biztosítja az ingatlanhasználó részére, 
hogy  
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~ magánszemély esetében: a 60 literes és 120 literes  
~egyéni vállalkozó, gazdasági társaság és intézmény esetében: 120 literes, 1100 
literes tárolóedény közül választhasson.” 

 

4. § 

 

Újlőrincfalva  Község Önkormányzat Képviselő-testülete a települési  hulladékkal 

kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 5/2016. (V.2.) önkormányzati rendelet  „ 3. A 
Közszolgáltató jogai és kötelezettségei” cím alatt lévő 5. §  (3)-(4-)-(5)- (6) 
bekezdései  helyébe a következő  rendelkezések  lépnek:  
 

„(3 )Az adatkezelés célja a közszolgáltatással összefüggően az ingatlanhasználó 
személyének megállapításához, a közszolgáltatással összefüggően az ingatlan 
használó személy megállapításához, a 2016. március .31-ig teljesített 
hulladékgazdálkodási szolgáltatás után járó közszolgálati díj behajtásához, valamint 
a közszolgáltatás kötelező igénybevételének szüneteltetéséhez szükséges adatbázis 
létrehozása és működtetése.” 
 
„(4) A Közszolgáltató a nyilvántartásban a természetes személyek esetében a Ht. 
alapján a természetes személyazonosító adatokat (név, anyja neve, születési hely, 
születési idő, lakcím) valamint adóazonosító jelet, e-mail címet, telefonszámot 
kezelheti az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 
2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően, vagyis kintlévőség 
megtérülésének időpontjáig.” 
 
„(5) A természetes személy és gazdálkodó szervezet ingatlanhasználók 
adatszolgáltatási kötelezettségeiket a Ht. szerint teljesítik a szolgáltatásnyújtáshoz 
szükséges mértékig. „ 
 
„(6) Amennyiben az ingatlanhasználó személye nem állapítható meg, az önálló 
ingatlanok esetében az ingatlan használójának az ingatlan tulajdonosát kell 
tekinteni.” 
 

5 § 
 
Újlőrincfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete a települési  hulladékkal 

kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 5/2016. (V.2.) önkormányzati rendelet  „ 3. A 
Közszolgáltató jogai és kötelezettségei” cím alatt lévő 5. §  (7)-(8)-(9) bekezdései 
hatályukat vesztik.  
 
 

6. § 

 

Újlőrincfalva  Község Önkormányzat Képviselő-testülete a települési  hulladékkal 

kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 5/2016. (V.2.) önkormányzati rendelet  „ 3. A 
Közszolgáltató jogai és kötelezettségei” cím alatt lévő 6. §  (3) bekezdése  helyébe 
a következő  rendelkezés  lép:  
 
+(3) A Közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat az 
ingatlanhasználó azonosítására, jogszabályban előírt ellenőrzések végrehajtásával 
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kapcsolatos feladatok ellátására, a 2016. március .31-ig keletkezett díjhátralékok 
behajtására használhatja fel. „ 
 

7. § 

 

Újlőrincfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete a települési  hulladékkal 

kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 5/2016. (V.2.) önkormányzati rendelet  „ 3. A 
Közszolgáltató jogai és kötelezettségei” cím alatt lévő 8. §  (2) bekezdése hatályát 
veszti.  
 

8. § 

 

Újlőrincfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete a települési  hulladékkal 

kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 5/2016. (V.2.) önkormányzati rendelet  „ 3. A 
Közszolgáltató jogai és kötelezettségei” cím alatt lévő 8. §  (4) bekezdése helyébe a 
következő rendelkezés lép:  
 
„(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, addig 
az időpontig, ameddig az ingatlanhasználó a bejelentési kötelezettségét nem teljesíti. 
„ 
 

9. § 
 

Újlőrincfalva  Község Önkormányzat Képviselő-testülete a települési  hulladékkal 

kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 5/2016. (V.2.) önkormányzati rendelet  „ 3. A 
Közszolgáltató jogai és kötelezettségei” cím alatt lévő 8. §  (6)  bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:  
 
„(6) Ha az ingatlanon keletkező vegyes hulladék mennyisége alkalmilag haladja meg 
a gyűjtőedények űrtartalmát, az ingatlanhasználó a többlet települési hulladékát a 
gyűjtőedény mellé kirakott, kizárólag a Közszolgáltató emblémájával ellátott, erre a 
célra rendszeresített zsákban a gyűjtés napján kihelyezheti. „ 
 

10. § 
 

Újlőrincfalva  Község Önkormányzat Képviselő-testülete a települési  hulladékkal 

kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 5/2016. (V.2.) önkormányzati rendelet  „ 3. A 

Közszolgáltató jogai és kötelezettségei” cím alatt lévő 9. §  (3)  bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:  
 

„(3) A Közszolgáltató a hulladékgyűjtés időpontjainak változásáról az 
ingatlanhasználót a változás bekövetkeztét megelőzően saját  (www.nhsztisza.hu) 
 
és az Önkormányzat honlapján www.ohalasz.hu  történő közzététel útján értesíti.” 
 

 

http://www.nhsztisza.hu/
http://www.ohalasz.hu/
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11. § 

 
Újlőrincfalva  Község Önkormányzat Képviselő-testülete a települési  hulladékkal 

kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 5/2016. (V.2.) önkormányzati rendelet  „ 4. A 
közszolgáltatási díj ” cím alatt lévő 12. §  (3)-(6)-(7)-(8)  bekezdései   helyébe a 
következő rendelkezés lép:  
 

„(3) Az Országos Hulladékgazdálkodási Köszolgáltatási Terv (OHKT) előírására 
tekintettel, az üdülő ingatlanok esetében az ellátási időszak  nem lehet kevesebb 6 
hónapnál, illetve a június, július, augusztus hónapokat legalább tartalmaznia kell.” 
 
„(6) Az ingatlanhasználó a teljesített közszolgáltatás alapján számított 
közszolgáltatási díjat a Koordináló szerv  által megküldött számla alapján, a 
számlán szereplő fizetési határidőig egyenlíti ki. „ 
 
„(7) A közszolgáltatási díj késedelmes megfizetése esetén a Koordináló szerv  
késedelmi kamatot és hátralékkezelési költséget érvényesíthet.” 
 
„(8) A közszolgáltatási díjat tartalmazó számla adataival és összegével kapcsolatban 
az ingatlanhasználó a Koordináló szerv -nél erre rendszeresített ügyfélszolgálati 
lehetőségén keresztül, írásban és telefonon kifogást emelhet. A kifogásnak a számla 
kiegyenlítésére vonatkozó kötelezettség teljesítésére halasztó hatálya nincs.” 
 

12. § 
 

Újlőrincfalva  Község Önkormányzat Képviselő-testülete a települési  hulladékkal 

kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 5/2016. (V.2.) önkormányzati rendelet  „ 4. A 
közszolgáltatási díj ” cím alatt lévő 14. § (6)  bekezdése   helyébe a következő 
rendelkezés lép:   
 
„(6) Az igazolás elmaradása esetén a Közszolgáltató az engedélyezett időtartamra 
visszamenőlegesen vélelmezi a szolgáltatást.” 
 

13. § 
 

Újlőrincfalva  Község Önkormányzat Képviselő-testülete a települési  hulladékkal 

kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 5/2016. (V.2.) önkormányzati rendelet  „ 4. A 
közszolgáltatási díj ” cím alatt lévő 15. § (1)  bekezdése   helyébe a következő 
rendelkezés lép:   
 

„(1) A nem természetes személy ingatlanhasználó (a továbbiakban: gazdálkodó 
szervezet) részére a közszolgáltatás területén a kötelezően igénybe veendő heti 
űrtartalom legalább120 liter.” 
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14. § 
 

Újlőrincfalva  Község Önkormányzat Képviselő-testülete a települési  hulladékkal 

kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 5/2016. (V.2.) önkormányzati rendelet  „10. 
Az üdülőingatlanokra vonatkozó sajátos eljárási szabályok”  cím alatt lévő 21.§    
helyébe a következő rendelkezés lép:   
 

 
21.§ (1) „ Az üdülőtulajdonosok tekintetében a szolgáltatás igénybevétele április 01 – 
től szeptember 30-ig terjedő időszakban áll fenn. 
(2) Az ingatlan üdülőrendeltetését az ingatlan nyilvántartás adataival kell bizonyítani.  
(3) Az üdülő ingatlanok tekintetében a szüneteltetési lehetőség nem vehető igénybe. 
(4) A (3) bekezdés szerint feltételben változás következett be, az ingatlanhasználó, a 
közszolgáltatónak közteles 30 napon belül azt írásban bejelenteni. 
(5) Amennyiben az ingatlanhasználó az üdülőingatlant a személyi adat – és 
lakcímnyilvántartás adatai szerint állandó lakóhelyül használja köteles egész évre a 
szolgáltatást igénybe venni.” 
 

 
 

15. § 
 

Záró rendelkezések 
 

(1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. 
(2) Hatályba lépését követő napon hatályát veszti. 

 
Újlőrincfalva, 2016. június .... 
 
 
Zsebe Zsolt                                                     Szabó Lászlóné 
polgármester                                                           jegyző 
 
 
 


