
Pázmándfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
4/2013. (V.31.) számú önkormányzati rendelete 

 
a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásokról szóló  

1/2011. (I.27.) számú önkormányzati rendelet módosításáról  
 

 
Pázmándfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
biztosított jogalkotói hatáskörében eljárva, valamint a Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1) pontjában, továbbá a hulladékról 2012. évi CLXXXV. törvény 
35. §-ban foglalt és kapott felhatalmazások alapján a települési szilárd hulladékok kezelésével 
kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 1/2011. (I.27.) sz. rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 

  
      1. § 
 
(1) E rendelet hatályba lépésével a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos 
közszolgáltatásokról szóló 1/2011. (I.27.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 
Alaprendelet) 2. § (1) bekezdésének e) pontjának helyébe a következő szöveg lép: 
 
„Önálló ingatlan: 

- az a földrészlet, amely az ingatlan-nyilvántartásba 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) Az Alaprendelet 2. § (1) bekezdése a következő ponttal egészül ki:  
 
„f) Id őlegesen lakott ingatlan: Olyan ingatlan, mely 30 napnál rövidebb ideig nem lakott a tárgyév 
folyamán 
 
(3) Az Alaprendelet 2. § (1) bekezdése a következő ponttal egészül ki:  
 
„g) lakatlan ingatlan: Olyan ingatlan, mely 30 napnál hosszabb ideig nem lakott tárgyév folyamán. Az 
ingatlan lakatlanságáról a  település jegyzője ad igazolást” 
 
(4) Az Alaprendelet 2. § (2) bekezdése helyébe az alábbi szöveg lép: 
 
„A rendeletben használt egyéb fogalmakon a hulladékokról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 2. §-
ában, valamint a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 
213/2001. (XI.14.) Korm. rendelet 3. §-ában meghatározott fogalmakat kell érteni.” 
 

2. § 
 

(1) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az Alaprendelet 10. § (2) és (3) 
bekezdése. 

 



(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg az Alaprendelet 10. §-a kiegészül a következő 
bekezdéssel:  
„(11) Az üdülőnként 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.”  

 
3. § 

  
Záró rendelkezések 

 
(1) E rendelet 2013. június 1-jén hatályba.  
 
 
 Nagy Imre Gusztáv        Dr. Németh Balázs   
 polgármester                 jegyző  
 
 
 
Kihirdetési záradék:  
 
A rendeletet Pázmándfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. május 22. napján 
megtartott képviselő-testületi ülésén fogadta el.  
 
 
Kihirdetve: 2013. május 31. 
 
 
         Dr. Németh Balázs   
                            jegyző 


