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Tisztelt dunabogdányi Ügyfelünk! 
 
Az alábbiakban tájékoztatást kívánunk adni a közszolgáltatási területünkhöz tartozó település 

helyi rendeletében szabályozott, a közszolgáltatásra vonatkozó mentesség, szünetelés 

előírásairól kivonatolva. Teljes körűen a 6/2016. (VI. 15.) önkormányzati rendelet az irányadó. 

 

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. § (1) bekezdés e) pontja szerint a 

települési önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati rendeletben állapítja meg többek 

között az esetleges kedvezmények és az ingatlanhasználó részéről történő szüneteltetés eseteit- 

a lakóhelyének, tartózkodási és értesítési helyének címét. 

 

 

Dunabogdány - 6/2016. (VI. 15.) önkormányzati rendelete szerint: 

 „3. § (12) bekezdése szerint: Üresen álló, "lakóház udvarral" megnevezésű ingatlan után 

szemétszállítási díjat a bejelentést követő hónap első napjától nem kell fizetni. 

 

 7. § (3)Az ingatlanhasználót nem terheli az (2) bekezdésben foglalt díjfizetési 

kötelezettség az olyan beépítetlen ingatlana tekintetében, ahol senki sem tartózkodik és 

ezért ott települési vegyes hulladék nem keletkezik. A közszolgáltatási díjat az erről 

szóló bejelentést követő hónap első napjától nem kell fizetni.  

 

 7. § (4) Az ingatlanhasználó a Közszolgáltatónak 15 napon belül írásban bejelenti, ha 

tulajdonosváltozás vagy egyéb ok - különösen a közszolgáltatásba újonnan történő 

bekapcsolódás - folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik.  

 Ha az ingatlanhasználó természetes személy az e rendelet szerinti bejelentési 

kötelezettségét nem teljesíti, úgy a Közszolgáltató – az érintett ingatlanhasználó 

egyidejű írásbeli értesítése mellett - az ingatlanon lévő lakóegységenként minimálisan 

1 db 110 literes, vagy az ingatlanhasználó által ténylegesen kihelyezett 

hulladékmennyiségnek megfelelő gyűjtőedény heti egyszeri ürítését vélelmezi, addig az 

időpontig, ameddig az ingatlan használója a bejelentési kötelezettségét nem teljesíti. 

 

 7. § (5) Szüneteltethető a közszolgáltatás nyújtása azokon az ingatlanokon, amelyeken 

előreláthatóan legalább 90 napig senki sem fog tartózkodni és emiatt hulladék sem 

keletkezik. A szüneteltetésre vonatkozó igényt az ingatlanhasználó írásban köteles 

bejelenteni a Közszolgáltatónak, a szüneteltetés kezdő időpontja előtt, azt legalább 30 

nappal megelőzően.  

 

 7. § (6) Az ingatlanhasználó naptári évente egy alkalommal jogosult kérelmezni a 

közszolgáltatást szünetelését. Amennyiben a szünetelési kérelem a kérelemmel érintett 

naptári évnél hosszabb időre vonatkozik, akkor az ingatlanhasználó a kérelemmel 

érintett naptári évet követő 15 napon belül köteles írásban nyilatkozni és nyilatkozatát 

eljuttatni a Közszolgáltatóhoz, hogy továbbra is fenn kívánja-e tartani a szünetelést. Az 

ingatlanhasználónak a közszolgáltatás szünetelésének fenntartására vonatkozó 

nyilatkozatának a hiányában a Közszolgáltató újraindítja a közszolgáltatást.  

 

 7. § (7) Ha a felfüggesztés feltételeiben változás következik be, az ingatlanhasználó ezt 

írásban, haladéktalanul bejelenti a Közszolgáltatónak.  

 

 7. § (8) Amennyiben a felfüggesztés időtartama alatt a közszolgáltatás alá tartozó 

hulladék kerül kihelyezésre, úgy az ingatlanhasználó egyidejű értesítése mellett a 
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Közszolgáltató a hulladékot elszállítja, az ingatlanhasználó pedig a közszolgáltatási 

díjat megfizeti.  

 

 10. § (1) A közszolgáltatás által ellátandó területre rendszeresített, szabványos 

gyűjtőedények típusát, minimális térfogatát, darabszámát a Közszolgáltató állapítja 

meg, az ingatlanhasználó által bejelentett várható hulladékmennyiség és az ürítési 

gyakoriság alapján, melynek során lehetőség szerint figyelembe veszi az 

ingatlanhasználó igényeit is.  

 

 Vegyes települési hulladék esetén a gyűjtőedények méretének és számának 

meghatározásakor két ürítés közötti időszakra ingatlanonként a keletkezett hulladékot, 

de legkevesebb 3,9 liter/fő/nap hulladékmennyiséget kell figyelembe venni.  

 

 10. § (2) A közszolgáltatás során kizárólag az alábbi szabványos űrtartalmú tárolók 

használhatók:  

a) 80 literes szabványos tároló,  

b) 120 literes szabványos tároló,  

c) 240 literes szabványos tároló,  

d) kommunális műanyag zsák,  

e) zöld hulladék gyűjtésére alkalmas zsák  

f) szelektív gyűjtésre alkalmas zsák.” 

 


