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FONTOS FELHÍVÁS A TÓPARTI ÜDÜLŐTERÜLETRE! 
 

Gomba Község Önkormányzata és a DTkH Nonprofit Kft. értesíti Önöket, hogy 

a Tóparti területen megszűnik a gyűjtőpontos hulladékkezelés, 

2020.08.03-tól házhoz menő hulladékgyűjtés váltja fel. 

A hulladékszállítás igénybevétele minden ingatlan tulajdonos számára kötelező. 

 

A TÓPARTI ÜDÜLŐTERÜLET INGATLANAI TEKINTETÉBEN 

 

1. A kommunális hulladék begyűjtése minden HÉTFŐI napon történik, legyenek szívesek 

reggel 7 óráig jól látható és megközelíthető helyre kihelyezni a hulladék fajtákat. 

2. Az első kommunális, szelektív és zöld hulladék gyűjtés 2020.08.03-án történik. 

3. A szelektív (csomagolási) és zöld hulladék gyűjtéséhez szükséges zsákok 2020.07.22-én 

vehetőek át. 

 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételéhez szükséges bejelentésre
1
 az alábbi helyszínen és 

időpontban biztosítunk rendkívüli
2
 ügyfélszolgálati lehetőséget: 

Időpont: 

2020. július 22-e (szerda) 13
00

 - 17
00 

 

 

Helyszín: 

Gomba, Kossuth L. tér 4. szám 

Ennek keretében a Horgásztanya megnevezésű területen kizárólag üdülőként használt ingatlanok 

esetében minden év április 1. és október 31. közötti időszakban történik a hulladék elszállítása a 

közszolgáltató emblémájával ellátott 120 literes űrtartalmú zsákban, heti egy alkalommal. A hulladék 

kihelyezéséhez szükséges zsákok átvételére a fenti időpontban biztosítunk lehetőséget. 

Az állandó jelleggel lakott ingatlanok tulajdonosai részére a közszolgáltatás igénybevétele az évre teljes 

időszakában kötelező. A közszolgáltatás igénybevételéhez a helyi rendelet szerint az alábbi 

gyűjtőedények használhatóak: 60 literes, 80 literes és 120 literes. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 

végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII.31.) Korm. rendelet alapján 60 literes gyűjtőedényre az a 

személy szerződhet, aki életvitelszerűen egyedül él, és ezt Önkormányzat által kiadott igazolással 

bizonyítja. 7. § „b) a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használó természetes személy 

ingatlanhasználó részére legalább egy olyan gyűjtőedény választásának lehetőségét biztosítja, amelynek 

űrmértéke a 60 litert nem haladja meg.” 

                                                 
1
 Figyelem! A jogszabályok alapján a közszolgáltatás igénybe vétele kötelező. A hulladékszállítási 

közszolgáltatásba bevont területen lévő nem beépítetlen ingatlan használója mindaddig köteles a 120 

literes hulladékgyűjtő edényre meghatározott havi díjat megfizetni, ameddig nem köt szerződést a 

Közszolgáltatóval, illetve nem tesz eleget adatszolgáltatási kötelezettségének a Közszolgáltató részére. 
 
2
 Aki az érintettek közül az ügyfélszolgálati időpontban nem tudja bejelenteni a közszolgáltatás 

igénybevételéhez szükséges adatait, a fenti elérhetőségeken vegye fel a kapcsolatot a közszolgáltatóval. 
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(1b) „Az (1a) bekezdés b) pontja szerinti jogosultságot az ingatlanhasználó csak abban az esetben veheti 

igénybe, ha annak tényét, hogy a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használja, a települési 

önkormányzat által kiadott igazolás útján a közszolgáltató részére bizonyítja.” 

80 literes gyűjtőedény 4-6 fő által lakott ingatlan esetén ajánlott, 120 literes gyűjtőedény választása 7 

főnél nagyobb háztartás esetén ajánlott.  

2020.07.22-én a megvásárolt edényzetről névre szóló számlát kell bemutatni, ennek hiányában két tanú 

aláírásával igazolt fénykép szükséges az edényzetről. Ez alól a 120 literes edény kivételt képez. Az 

edényzet beszerzése a közszolgáltatást igénybevevő feladata. 

 

Kérjük a szükséges dokumentumokat hozza magával: személyi igazolvány, lakcímkártya, amennyiben 

adataiban változás következett be: adásvételi szerződés, hagyatéki tárgyalásról szóló jegyzőkönyv, 

meghatalmazás, önkormányzat által kiadott igazolás, 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolat 

 

Indoklás: 

A hulladékról szóló 2012. CLXXXV. törvény (továbbiakban Ht.) és Gomba Község Önkormányzatának 

30/2013. (XII. 17.) rendelete 1. § (3) bekezdése alapján: 

„Az Önkormányzat területén az ingatlan tulajdonosa (használója) az ingatlanon keletkező valamennyi 

hulladék elhelyezéséről a helyi közszolgáltatás igénybevétele útján köteles gondoskodni. A 

közszolgáltatás kötelező igénybe vételét és a szolgáltatás rendjét e rendelet szabályozza.” 

13. § (4): „A 3. § (3) bekezdésben rögzített megállapodás esetén az ingatlanhasználó tárgyév április 

hónapjától október hónapjáig köteles a meghatározott díjat megfizetni, szerződéskötés alapján számára a 

Közszolgáltató hetente egy darab 120 liter űrtartalmú, a Közszolgáltató emblémájával ellátott zsákot 

biztosít a hulladék gyűjtésére és kihelyezésére.” 

 

Tekintettel arra, hogy a szolgáltató a jogszabályok által rárótt kötelezettségét a szolgáltatás felajánlásával 

már teljesíti, ezért az ingatlan/telephely tulajdonosok jogszabályban meghatározott mértékű szolgáltatási 

díj megfizetésével tartoznak, melyet Ht. módosulásával 2016. április 01. napjától a Nemzeti 

Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (NHKV Zrt. a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő 

Zrt. kizárólagos tulajdonában álló társaság) szed be. 

 

A lomtalanítást évente (jan. – dec.) ingatlanonként KÉT alkalommal (3m
3
/ alkalom mennyiségben) 

egyedi bejelentés alapján házhoz menő rendszerrel történik, mely az 53/500-152 vagy 153 telefonszámon 

(ügyfélfogadási időben) igényelhető. 

 

 

Kérjük szíves megértésüket és együttműködésüket! 

 

DTkH Nonprofit Kft. 
 


