
Cserszegtomaj  Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
9/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 

A település hulladékgazdálkodási közszolgáltatásáról szóló 21/2013. (XI. 29.)  
önkormányzati rendeletének módosításáról: 

 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a hulladékról szóló 2012. évi 
CLXXXV. törvény 88. §. (4) bekezdés (a-b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdésének 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a település 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatásáról szóló 21/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendeletét 
(a továbbiakban: rendelet)a következők szerint módosítja:  

1. §. 

A rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 
„2. § (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma a települési szilárd hulladék 
gyűjtése, szállítása, kezelésre történő átadása. A településen a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltató a ZALAISPA Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi 
Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 8798 Zalabér, 3096/12 hrsz. (a 
továbbiakban: Közszolgáltató).” 

 
„2. § (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. hrsz-u 
ingatlanon elhelyezkedő hulladékártalmatlanító létesítmény.” 

 
2. § 

 
A rendelet 3. § (11) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 
„3. § (11) A szolgáltató a háztartásokban keletkezett lomok elszállítására lomtalanítást 
végezhet. A lomtalanítás külön szabályrendszer alapján történik.” 
 

3. § 
 
A rendelet 4. § (1) és (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 
„4. § (1) A hulladékgyűjtés a hulladékszállító járműhez rendszeresített szabványos, a 
keletkezett háztartási hulladék mennyiségével arányos 60-80, 110-120, illetve 240 literes 
gyűjtőedényekben történik.” 
 
„4. § (2) A gyűjtés alapesetben 120 literes edényben történik. A 60-80 literes edényzet 
használata feltételhez kötött.” 
 
 
 
 



4. § 
 
A rendelet 8. §-a az alábbiak szerint módosul: 
 
„8. § (1) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatásért díjat köteles fizetni. A közszolgáltatási 
díjat a Ht. 46-47/B. §-ában foglaltak szerint a miniszter rendeletben állapítja meg.” 
„8. § (2) A használaton kívüli ingatlanok esetében a Közszolgáltató az alábbi feltételekkel az 
Ingatlanhasználó részére a díjfizetés alól mentességet ad. 
Használaton kívüli ingatlannak kell tekinteni az olyan ingatlant, ahol sem lakóhelyet, sem 
tartózkodási helyet nem létesítettek és az ingatlant – sem idényjelleggel, sem 
fizetővendéglátás keretében – legalább egy évig nem használja senki. 
Az ingatlan használaton kívüliségét az Ingatlanhasználó is kérelmezheti. A kérelemhez 
csatolni kell a víz- és csatornaszolgáltatónak az ingatlan egy éves időszakra vonatkozó nullás 
vízfogyasztására való igazolását. Az igazolás lehet többek közt fogyasztási számla vagy 
annak másolata, a víz-és csatornaszolgáltató nyilatkozata stb. Az igazolásnak a bejelentést 
megelőző legalább éves fogyasztási időszakra kell vonatkoznia. Amennyiben az ingatlan 
külön vízórával fel nem szerelt, vagy nem csatornázott, úgy áramfogyasztásról szóló 
bizonylatok is a fentiekkel figyelembe véve elfogadhatóak. 
A mentesség a tárgyévben csak egyszer és csak a tárgyév végéig adható. A következő év 
február 15-ig az Ingatlantulajdonosnak a mentességre vonatkozó kérelmét ismételten be kell 
nyújtania. 
Amennyiben az ingatlan vonatkozásában a meghatározott időszakra vízfogyasztás mutatható 
ki, az ingatlan nem minősül használaton kívülinek, kivéve, ha a fogyasztás a víz- és 
csatornaszolgáltató által igazolt műszaki hiba okozta. 
Amennyiben az ingatlan víz tekintetében nem került közművesítésre, úgy a Közszolgáltató 
jogosult áramfogyasztásról szóló teljes évi bizonylat bekérésére is.  
Az Ingatlanhasználónak a valótlan tartalmú nyilatkozata alapján, a meg nem fizetett 
közszolgáltatási díjat, annak késedelmi kamataival együtt kell megfizetnie.” 
 
„8. § (3) Amennyiben az ingatlanra vonatkozóan tulajdonos váltás történik, úgy a régi 
tulajdonos köteles az adásvételi szerződés, valamint az értékesített ingatlan vonatkozásában 
megszüntetett tartózkodási hely igazolása érdekében a módosított adatokat már tartalmazó 
lakcímkártya másolati példányát haladéktalanul a Közszolgáltató részére eljuttatni. A változás 
bejelentés elfogadásához az Ingatlanhasználó köteles az önkormányzat nyilatkozatát arra 
vonatkozóan beszerezni, miszerint az adott ingatlanban lakó valamint tartózkodási hellyel az 
új tulajdonoson kívül senki sem rendelkezik.” 
 
„8. § (4) 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 a víz- és csatornaszolgáltatónak az ingatlan vízfogyasztására való igazolását, melyből az 
ingatlan időszakos használata bizonyítható. Ebben az esetben az állandó lakosokhoz 
viszonyítottan 50 %-os díjfizetési kötelezettség terheli.” 
   
„8. § (5) Azon ingatlanhasználók esetében, akik elhaláloztak, a szolgáltatás időleges 
szüneteltetéséhez jegyzői igazolás szükséges, hogy az adott ingatlanban bejelentett személy 
nem tartózkodik, illetve vízfogyasztás, 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.”  
 



„8. § (6) A használaton kívüli ingatlanok illetve ideiglenesen használt ingatlanok közé csak 
azon ügyfelek sorolható át, akik a ZALAISPA Nonprofit Zrt. felé lejárt tartozással nem 
rendelkeznek.” 
 
„8. § (7) Az ingatlanhasználók részére a Közszolgáltató a többlet hulladékuk elszállítására 
barna zsák vásárlási lehetőségét biztosítja.” 
„8. § (8) 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.” 
 
„8. § (9) Az ingatlantulajdonos a Közszolgáltató által kibocsátott számla alapján a számlában 
megjelölt időpontig köteles a díjat kiegyenlíteni.” 
  
„8. § (10) A díjhátralék esetére követendő eljárást a Ht. 52. §-a szabályozza.” 
 

Záró rendelkezések 
 

5. § 
 

(1) Hatályát veszti a rendelet 2. § (4) bekezdése, valamint a 6. § (3) és (4) bekezdése. 
 

(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő 
napon hatályát veszti. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

 
 
 
 
Kelt: Cserszegtomaj, 2015. június 24. 
 
 
 
Bartha Gábor sk.        dr. Milus Lajos sk. 
polgármester                 jegyző 
 
 
 
Kihirdetve: Cserszegtomaj,2015. június 25. 
 
 
 
dr. Milus Lajos sk. 
     jegyző 
 
 
 
 
 
 
 


