
Óföldeák község Önkormányzat Képviselő-testületének 
8/2016.(VI.24.) önkormányzati rendelete 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 
12/2015.(VI.25.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Óföldeák község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. 
törvény 35. §-ban kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott 
hulladékgazdálkodási feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  

1. § 
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 12/2015(VI.25.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban:  R.) 1. § (1) bekezdése az alábbiakra módosul: 
  
„(1) Földeák Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) jelen rendeletben a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás helyi szintű részletszabályait határozza meg.” 

 
2. § 

A R. 6. § (3) bekezdése az alábbiakra módosul: 
 
„(3) A szolgáltató a választási lehetőség jogszerű alkalmazását jogosult a helyszínen ellenőrizni, melyről 
jegyzőkönyv kerül kiállításra. Amennyiben a kisebb űrmértékű gyűjtőedényzet e § rendelkezéseitől 
eltérően került kiválasztásra, úgy a szolgáltató jogosult az ellenőrzés adatai alapján az érintett háztartás 
tényleges lakóinak vagy az ingatlant használó természetes személyek számának alapulvételével 
nagyobb gyűjtőedényzet alkalmazását előírni. A közszolgáltató az ellenőrzés során felhívhatja az 
ingatlanhasználót az ingatlant használó személyek számának és a használat kezdő időpontjának okirati 
vagy egyéb módon történő igazolására. Amennyiben az ellenőrzés adatai alapján megállapítható az 
ellenőrzés időpontja előtti időszakra, hogy az ingatlanhasználó a kisebb űrtartalmú gyűjtőedény 
választására nem volt jogosult, úgy a közszolgáltató jogosult a jogosulatlan igénybevétel időtartamára 
kiszámlázni és a felmerült költségeit érvényesíteni.” 

 
3. § 

A R. III. fejezete a közszolgáltatásokkal összefüggő személyes adatok kezelése hatályát veszti. 
 

4. § 
 A R. 8.  § a) pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
„a./  a szerződő felek megnevezését, azonosító adatait” 

5. § 
A R. 9. § (2) bekezdése az alábbiakra módosul: 
 
„(2) Az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj fizetési kötelezettségét a Ht. 32/A 
§ (2) bekezdése szerint létrehozott koordináló szervezet (a továbbiakban: Koordináló szerv) által 
kibocsátott számla megfizetésével teljesíti.” 

6. § 
A R. 11/A. § (4) bekezdésében szereplő a „közszolgáltató” szövegrész helyébe a „koordináló szerv” 
szöveg lép. 
 
 E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is 
alkalmazni kell. 
 
Simonné Sinkó Erika        Rákóczi Edit 
polgármester         jegyző 
 
Záradék: „A rendeletet a Képviselő-testület 2016. június 23-i renkívüli  ülésén fogadta el. A rendelet 
2016. június 24-én hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel – került kihirdetésre. 
 
Óföldeák, 2016. június 24.                        
                     
         Rákóczi Edit 
               jegyző 



 

 


