
ÚJHARTYÁN VÁROS ÖNKORMÁNBYZATÁNAK 
25/2013.(XI.27.) sz. RENDELETE 

a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról 
 rendjéről szóló 14/2013. ( VIII. 1.) sz. rendeletének módosításáról 

 
 
1.§ 
Az 1.§ kiegészül 1/A §-al az alábbiak szerint: 
 

„Értelmező rendelkezések 
 

1/A. § 
E rendelet értelmében: 
 
a) Egyedülélő: a szociális igazgatás és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. tv. 4. §. (1) 

bekezdés e) pontjában meghatározottak szerint. 
 
b) Szolgáltató: Újhartyán Város Önkormányzata által az Újhartyán Város közigazgatási 
területén a települési szilárd hulladék kezelésére irányuló hulladékkezelési közszolgáltatás 
körébe tartozó települési szilárd hulladék begyűjtésére, szállítására, a kijelölt 
hulladékkezelőben történő ártalommentes elhelyezésre, valamint kezelésére megbízott 
hulladékkezelő, a Remondis Dabas Kft. és a Remondis-OKÖT Kft. 
c) Hulladékkezelő telep: A települési szilárd hulladék ártalommentes elhelyezésére alkalmas 
és kijelölt telep. ( Dabasi Regionális Hulladékkezelő Központ: 2370 Dabas, Öregországút 
0108/2 hrsz.)  
d) Települési hulladék: Hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény ( a 
továbbiakban Hgt.) 3 § g.)   
e) Veszélyes hulladék: Hgt. 3 § b) 
f) Ingatlantulajdonos: Újhartyán Város közigazgatási területén bejelentett lakcímmel (állandó 
vagy ideiglenes) rendelkező természetes személy, aki az ingatlan tulajdonosa, bérlője, vagy 
használója.” 
 
2.§ 
A rendelet 6.§ az alábbiak szerint módosul: 
„(1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás díját ezen rendelet 1. számú melléklete 
tartalmazza. 
(2) A települési hulladékszállítási díjat kell fizetnie annak, aki a jogszabályok rendelkezései 
szerint a települési hulladékszállítási közszolgáltatás igénybevételére kötelezett. 
(3) Az ingatlantulajdonos által fizetendő hulladékszállítási díjról a Szolgáltató számlát bocsát 
ki.  
(4) Az ingatlantulajdonos a hulladékszállítási díját teljesítheti: 

a) a Szolgáltató részére közvetlenül 
b) csoportos beszedéssel. 

(5) Az ingatlan tulajdonosának változása esetén a közszolgáltatás díját a tulajdonos változás 
bejelentése hónapjának utolsó napjáig a régi, azt követően az új tulajdonos köteles megfizetni. 
(6) A hulladékszállítás igénybevételéért az ingatlantulajdonost terhelő díjhátralék adók 
módjára behajtható köztartozás.” 
 
3.§ 
A rendelet 6.§ kiegészül 6/A.§  és 6/B.§ paragrafusokkal az alábbiak szerint: 

„Mentesülés a díjfizetés alól 
 



6/A. § 
Mentesül az ingatlantulajdonos - a Szolgáltató részére történő bejelentést követő hónap 1. 
napjától – a hulladékszállítás díjának megfizetése alól, ha 
a)  az ingatlan beépítetlen, vagy lakatlan és azon települési hulladék nem keletkezik; 
b) a közszolgáltatás igénybevételére kötelezett 1 hónapot meghaladó távollétét bejelenti - 
legalább 15 nappal a távollét kezdete előtt, a távolléti időtartam pontos megjelölésével - a 
Szolgáltatónak, és ha az ingatlant más sem használja. 
 

50 %-os kedvezményes díjfizetés 
 

6/B. § 
(1) A városban a 70. életévüket betöltött, családban élő személyek, valamint 70 éven 
felüli egyedül élők is, amennyiben: 
a) a számla a kérelmező nevére szól, 
b) házastársával vagy élettársával él közös, önálló háztartásban, egyikük, a kérelmező a 
70. évét betöltötte, párja szintén 70. éven felüli, vagy egyedül él 
c) más személy, személyek nem élnek az ingatlanon vagy lakóépületben, 
d) és az ingatlanon vagy lakóépületben életvitelszerűen tartózkodnak 
a kötelezően fizetendő hulladékszállítási díj megfizetése alól 50 %-os kedvezményben 
részesülnek. 
(2) A kérelmet a Polgármesteri Hivatalhoz kell benyújtani a szükséges mellékletekkel együtt. 
(3) A kérelmeket a Szociális Bizottság bírálja el. A jogosultság kezdete a 70. életév betöltését 
követő hónap 1. napja, azt követő kérelmezés esetén a benyújtás havának első napja. 
(4) Az 50 %-os kedvezmény megszűnik a kérelmező halála esetén, a halálát követő hó 
1.napjával. A feltételeknek megfelelő házastárs/élettárs a számla nevére történő átírása után az 
50 %-os kedvezményt újra kérelmezheti. 
(5) A Polgármesteri Hivatal ellenőrizheti, hogy a kedvezmény megállapításának feltételei 
fennállnak-e. „ 
 
 4.§. 
(1) Ezen rendelet 2014. január 1-én lép hatályba, a kihirdetésről a helyben szokásos 
módon a jegyző gondoskodik. 
(2) A rendelet többi része változatlan marad. 
 
Újhartyán, 2013. november 27. 
 
 
   Schulcz József             Göndörné  Frajka Gabriella  
   polgármester            jegyző 
 
 
Záradék: 
 
Ezen rendelet a helyben szokásos módon kihirdetésre került. 
 
Újhartyán, 2013. november 27. 
 

Göndörné Frajka Gabriella 
                jegyző 
 


