
Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

11/2014 (VIII.29.) önkormányzati rendelete 

a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 

Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. 
törvény 35. §-ában és 88.§ (4) bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) 19. 
pontja és az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el: 

I. Bevezető rendelkezések 
1.§ 

(1) A képviselő-testület annak érdekében, hogy a jogszabályokban meghatározott 
hulladékgazdálkodási feladatait a korszerű környezetvédelem követelményei szerint 
teljesítse, érvényesíteni kívánja a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben 
(továbbiakban: Ht.) rögzített elveket, a jelen rendeletben foglaltak szerint települési 
szilárd hulladék kezelésére kötelezően ellátandó és igénybe veendő 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatást tart fenn. 

XI. A közszolgáltatás szünetelése 
15.§ 

(1)   Szüneteltethető a közszolgáltatás igénybevétele azokon az ingatlanokon, amelyeken 
folyamatosan legalább 90 napig senki sem tartózkodik és emiatt hulladék sem keletkezik. 

(2)   A szüneteltetésre vonatkozó igényt az ingatlan használó írásban köteles bejelenteni az 
Álmosdi Közös Önkormányzati Hivatal  adóhatóságához, a szünetelés kívánt kezdő időpontja 
előtt, azt legalább 30 nappal megelőzően. A szüneteltetés csak teljes hónapra érvényesíthető. 

(3)   Ha a szünetelés feltételeiben változás következett be, az ingatlan használó ezt írásban, 
haladéktalanul köteles az Álmosdi Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi irodáján 
bejelenteni. A bejelentés elmulasztása esetén a meg nem fizetett közszolgáltatási díjat a 
mindenkori jegybanki alapkamat mértékének megfelelő késedelmi kamattal növelten kell 
megfizetni. 

XII. A közszolgáltatási díj fizetésének rendje, kedvezmények 
16.§ 



(1) Az ingatlan használó változása esetén a közszolgáltatás díját az Álmosdi Közös 
Önkormányzati Hivatalhoz történt bejelentése hónapjának utolsó napjáig a korábbi, azt 
követően pedig az új tulajdonos köteles megfizetni. 

(2) Az egységnyi díjtétel a közszolgáltató által biztosított gyűjtőedényben az elszállításra 
átvett hulladék – gyűjtőedényhez igazodó térfogata szerint meghatározott – egyszeri ürítés 
havi díja. 

(3) A közszolgáltatásért fizetendő díjat a nem természetes személyek részére a 
közszolgáltató számlázza ki. 

(4) A polgármester rendszeres ellátásként támogatást nyújt a települési szilárd 
hulladékszállításra vonatkozó közszolgáltatás díjának megfizetéséhez annak, aki a 70. 
életévét betöltötte, és a közszolgáltatást a saját tulajdonában álló ingatlanra veszi 
igénybe. Az ellátás összege a 120 l-es gyűjtőedény hulladékszállítási díjának 100 % - a. 

(5) Az ellátást belső nyilvántartás alapján, a 70. életév betöltését követő hónap első napjától 
határozatban kell megállapítani, melyről a határozat egy példányának megküldésével a 
szolgáltatót tájékoztatni kell. 


