
VÁMOSPÉRCS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 
Képviselő-testületének 

5/2014. (III.11.) önkormányzati rendelete 
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról 

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi 
CLXXXV. törvény 88.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 19. pontjában és a 
hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 33. § (1) bekezdésében és 35.§-ában biztosított 
feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el: 

I. Fejezet 
Általános rendelkezések 

1. A közszolgáltatással ellátott terület határai, a közszolgáltatás tartalma 
1. § 

1)Vámospércs Városi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) az 
ingatlanhasználóknál keletkező települési hulladék, biohulladék, az elkülönítetten gyűjtött 
települési hulladék, és a házhoz menő lomtalanítás során a lomhulladék gyűjtésére, átvételére, 
elszállítására, kezelésére, valamint az 1. melléklet 1. pontja szerinti hulladékgazdálkodási 
létesítmények üzemeltetésére, fenntartására, utógondozására hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatást (a továbbiakban: közszolgáltatás) szervez és tart fenn. 

II. Fejezet 
Részletes rendelkezések 

3. Az ingatlanhasználó közszolgáltatással összefüggő jogai és kötelezettségei 
3. §. 

(2) Az ingatlanonként legfeljebb két személy által lakott két önálló 50 m-es körzetben 
elhelyezkedő lakóingatlan esetében a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás 
közösen is igénybe vehető. Ilyenkor az érintetteknek a közszolgáltató részére írásban 
nyilatkozniuk kell arról, hogy a gyűjtőedényt melyik ingatlanon tárolják, és adják át ürítésre, 
valamint arról, hogy a közszolgáltatást melyik ingatlanhasználó fizeti, vagy a két használó 
milyen arányban fizeti, és a közszolgáltatás díját melyik ingatlanhasználó részére kell a 
közszolgáltatónak kiszámlázni. 

5. Az üdülőingatlanokra vonatkozó sajátos szabályok, az ingatlanhasználó részéről 
történő szüneteltetés 

6. § 
(1) Az ingatlanhasználó, amennyiben az ingatlan-nyilvántartásban üdülőként bejegyzett 
ingatlanát meghatározott időszakban nem használja, a közszolgáltatótól írásban kérheti a 
közszolgáltatás szüneteltetését. A közszolgáltatás szüneteltetése a bejelentést követő hónap 
első napjától maximum hat hónapig tarthat. Az ingatlanhasználó köteles nyilatkozatot tenni 
arról, hogy a szüneteltetés időszaka alatt az ingatlant nem használja. 



Forrás: 
http://www.etarsulas.hu/telportal/app/startlap.aspx?ascx=_Controls/
ugyleirreszl.ascx&ugyt_id=118 

Lakásfenntartási támogatás 
A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak a lakásuk 
vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik 
viseléséhez nyújtott hozzájárulás. A lakásfenntartási támogatás lehet törvényen alapuló, azaz 
normatív, valamint önkormányzat rendeletében biztosított, azaz helyi lakásfenntartási 
támogatás.  
Költségeken a helyi lakásfenntartási támogatás esetében lakbért vagy albérleti díjat, a 
lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztő részletét, a távhő-szolgáltatási díjat, a közös 
költséget, a csatornahasználati díjat, a szemétszállítás költségeit, valamint a villanyáram, a 
víz- és gázfogyasztás, valamint a tüzelőanyag költségeit kell érteni. 

Adósságkezelési szolgáltatás 

A települési önkormányzat határozatában megjelölt időponttól adósságkezelési 
szolgáltatásban részesítheti azt a családot vagy személyt, 

a) akinek 

aa) az adóssága meghaladja az ötvenezer forintot, és akinek meghatározott adósságok 
valamelyikénél fennálló tartozása legalább hat havi, vagy 

ab) a közüzemi díjtartozása miatt a szolgáltatást kikapcsolták, továbbá 

b) akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az önkormányzat 
rendeletében meghatározott összeghatárt, valamint 

c) aki a településen elismert minimális lakásnagyságot és minőséget meg nem haladó 
lakásban lakik, feltéve, hogy vállalja az adósság és a települési önkormányzat által 
megállapított adósságcsökkentési támogatás különbözetének megfizetését, továbbá az 
adósságkezelési tanácsadáson való részvételt. 

Adósságnak minősül a lakhatási költségek körébe tartozó 

a) közüzemi díjtartozás (vezetékes gáz-, áram-, távhő-szolgáltatási, víz- és csatornahasználati, 
szemétszállítási, több lakást tartalmazó lakóépületeknél, háztömböknél központi fűtési 
díjtartozás). 
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