
Gönyű Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete 

a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 21/2010.
(XII.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Gönyű  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  Alaptörvény  32.  cikk  (2)
bekezdésében  és  a  hulladékról  szóló  2012.  évi  CLXXXV.  törvény  88.  (4)  bekezdésében
kapott  felhatalmazás  alapján  a  Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló  2011.  évi
CLXXXIX.  törvény  13.  §  (1)  bekezdésében  meghatározott  feladatkörében  eljárva  a
következőket rendeli el:

1. §

A  települési  szilárd  hulladékok  kezelésével  kapcsolatos  közszolgáltatásról  szóló  21/2010.
(XII.16.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdésének e) pontja helyébe
az alábbi rendelkezés lép:

e) Önálló ingatlan: 
 az a földrészlet, amely az ingatlan-nyilvántartásban önállóan bejegyezhető,
 az egy helyrajzi számon nyilvántartott földrészlet a hozzá tartozó felépítménnyel,
 a külön telekkönyvezett felépítmény,
 a társasházi, a szövetkezeti és az önkormányzati lakás.

2. §

A R. 2. § (1) bekezdése az alábbi f) ponttal egészül ki:

f)  Időlegesen  használt  ingatlan:  a  pihenés,  üdülés  céljára  használt  ingatlan,  valamint  az
olyan épülettel rendelkező ingatlan, melyet életvitelszerűen nem használnak.

3. §

A R. 10. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A  hulladékgazdálkodási  közszolgáltatási  díjat  a  Magyar  Energia  Hivatal  javaslatának
figyelembevételével a miniszter rendeletben állapítja meg.

4. §

A R. 11. § (7) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A felszólítás eredménytelensége esetén a díjhátralék megfizetésének esedékességét követő 45.
nap elteltével a közszolgáltató – a felszólítás megtörténtének igazolása mellett – a díjhátralék
adók módjára történő behajtását a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál kezdeményezi.

5. §

A R. 11. §-a az alábbi (11) bekezdéssel egészül ki:



Az  üdülőként  nyilvántartott  és  az  időlegesen  használt  ingatlannal  rendelkező
ingatlantulajdonos a közszolgáltatási díj rendelkezésre állási díj eleme éves összegének 50 %-
át köteles megfizetni a közszolgáltatási tevékenységet ellátónak. 

6. §

(1) Ez a rendelet 2013. április 1-én lép hatályba, és az ezt követő napon hatályát veszti.
(2) Hatályát veszti a R. 7. § (10) bekezdése, a R. 10. § (3) bekezdése, a R. 11. § (8) és (10)

bekezdései, valamint a R. 1. sz. melléklete.

Gönyű, 2013. február 13.

Major Gábor dr. Kállai Erik
polgármester jegyző

Kihirdetve a Gönyű Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján.
Gönyű, 2013. február 15.

dr. Kállai Erik
jegyző


