
Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének   
8/2016. (VII. 15.) önkormányzati rendelete 

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének rendjéről és a 
közterületek tisztántartásáról szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 
Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi 
CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 
19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  
 
 

1.§ 
 
(1) Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatás igénybevételének rendjéről és a közterületek tisztántartásáról szóló 
3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) 
bekezdésének első mondata helyébe a következő rendelkezés lép: 
"1. § (1) A rendelet személyi hatálya kiterjed az önkormányzati hulladékgazdálkodási 
közfeladat keretein belüli közszolgáltatást igénybe venni köteles:" 

(2) A Rendelet 1. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 "1. § (2) A rendelet területi hatálya kiterjed Magyarpolány község önkormányzati 

hulladékgazdálkodási közfeladattal ellátott közigazgatási területén elhelyezkedő 
ingatlanokra." 

(3) A Rendelet 1. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki: 
 "1. § (5) Az állami hulladékgazdálkodási közfeladatot a Ht. 32/A. § (2) bekezdése 

alapján a Koordináló szerv látja el." 
(4) A 2. alcím helyébe a következő alcím lép: 
 "2. Az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat"  
(5) A 4. alcím helyébe a következő alcím lép: 
 "4. Az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásnak rendje és 

módja" 
(6) A Rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 "Az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladatot a Közszolgáltató a lakosság 

részére hetente egyszer, évi 52 alkalommal végzi." 
(7) A Rendelet 7. §-ának első mondata helyébe a következő rendelkezés lép: 
 "A Közszolgáltató az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat keretében 

megtagadhatja a települési hulladék elszállítását, ha:" 
(8) A Rendelet 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 "8. § (2) A közszolgáltatás díját a Koordináló szerv szedi be." 
(9) A Rendelet 9. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 "9. § (3) Fizetési késedelem esetén a Koordináló szerv késedelmi kamat, valamint a 

fizetési felszólítással kapcsolatos ügyleti költségek felszámítására jogosult." 
(10) A Rendelet 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 "6. A közszolgáltatás szüneteltetése 
 11. § 

(1) A lakó- vagy üdülőingatlan használaton kívülisége esetén, amennyiben a díjtartozása 
nem áll fenn, az ingatlantulajdonos írásban kérhet mentességet az ürítési díj megfizetése 
alól a Koordináló szervtől. 
(2) A mentesség 
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2
a) üdülőingatlan esetén a Koordináló szerv által leolvasottan „0” 

fogyasztást igazoló közüzemi elszámoló számla tárgyévben megküldött 
másolatával utólag, vagy 

b) az ingatlan használaton kívüliségét igazoló jegyzői igazolással igényelhető. 
(3) A mentesség csak az igazolt időszakra tartható fenn. A Koordináló szerv a tárgyévre 
vonatkozó mentesség iránt kérelmet kizárólag a tárgyévet követő január 20-ig fogadja 
el." 

(11) Hatályát veszti a Rendelet 13. §-a. 

2. § 

(1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

 Grőber József Dobosi Gergely 
 polgármester jegyző 
 
 
Záradék:  

A rendeletet a mai napon kihirdettem. 
Az önkormányzat rendelete  európai uniós jogszabállyal ellentétes rendelkezést nem tartalmaz. 

Magyarpolány, 2016. július 15. 
 
 
 Dobosi Gergely 
 jegyző 
 
 


