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16/2015. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete 
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 20/2014. (XII. 23.) 

önkormányzati rendelet módosításáról  
 
Monostorpályi Község Önkormányzata 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 35. §-ában biztosított feladatkörében eljárva, 
a következőket rendeli el: 
 
1. §  (1)  A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 20/2014. (XII. 23.)  

önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 11. § (1) bekezdése helyébe az 
alábbi rendelkezés lép:  
„11. § (1) A települési hulladékkezelési közszolgáltatást igénybe vevő magánszemély 
ingatlanhasználó részére az Önkormányzat kizárólag a vegyes hulladék tekintetében 68,5%-os 
közszolgáltatási díjkedvezményt nyújt, amennyiben a vegyes hulladéknak a hulladékgyűjtő 
edényzete kihelyezése helyett egy hónapban legalább egy vegyes hulladék gyűjtésére alkalmas 
zsákot vásárol egy negyedévre előre a közszolgáltatótól. A korábban közszolgáltatási 
díjkedvezményt érvényesített magánszemély ingatlanhasználó a jelen közszolgáltatási 
díjkedvezményre automatikusan jogosulttá válik.„ 

 
(2)  A Rendelet 11. § (3) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

„11. § (3) Amennyiben tárgyévi naptári éven belül az (1) bekezdésben foglaltaknak a 
magánszemély ingatlanhasználó a vegyes hulladék gyűjtésére alkalmas, a közszolgáltató által 
rendszeresített hulladékgyűjtő zsák megvásárlásának nem tesz eleget, úgy attól az időponttól 
kezdődően tárgyévet követő év március 31. napjáig a kedvezményre való jogosultsága megszűnik 
és 100%-os mértékű közszolgáltatási díjfizetési kötelezettsége keletkezik a nem teljesített 
időpontot követő hét első napjától.”  

(3)  A Rendelet 11. § (7) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:  
„11. § (7) Az ingatlanhasználó minden naptári év február 28. napjáig (április 1-jei 
időponttól kezdődő jogosultsággal; 2015 évre január 1-jei időponttól kezdődő 
jogosultsággal) nyilatkozik a közszolgáltató részére az (1) bekezdésben 
foglaltakról; nyilatkozat hiányában tárgyévet követő év március 31. napjáig 
közszolgáltatási díjfizetésre válik kötelezetté; nyilatkozatát egy éven belül egyszer 
megváltoztathatja. Amennyiben tárgyévi naptári év február 28. napja után – azaz 
év közben – válik a magánszemély a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté, 
úgy az (1) bekezdésben meghatározott kedvezmény érvényesítésére való 
jogosultságát a közszolgáltatás igénybevételére való kötelezettség napjától 
számított 60 napon belül jelentheti be a közszolgáltatónál, így a közszolgáltatás 
igénybevételének kötelezettsége napjától szerez a választott kedvezményre 
jogosultságot; nyilatkozat hiányában a közszolgáltatás igénybevételére való 
kötelezettség napjától közszolgáltatási díjfizetésre válik kötelezetté.”   

 
(4)  A Rendelet 11. § (9) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

„11. § (9) Kérelemre és igazoltan a pelenkát használó magánszemély részére heti 1 db 110 
literes hulladékgyűjtő zsákot kell térítésmentesen biztosítania a közszolgáltatónak.„ 

 
2. § Ez a rendelet 2015. október 1. napján lép hatályba.  
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A jelen rendeletet 2015. augusztus 28.napján kihirdettem.  
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