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Alsószentmárton Község Önkormányzat Képviselő Testülete Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés a.) pontjában és a 32. cikk (2) bekezdésében biztosított jogalkotó hatáskörében 

eljárva, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdésének 

felhatalmazása alapján Alsószentmárton Község Önkormányzat a hulladékgazdálkodási 

feladatokról és azok ellátásáról szóló 8/2014. (VI. 30.) számú rendeletét az alábbiak szerint 

módosítja: 

1. § 

A rendelet 6. §. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

Az ingatlantulajdonos köteles Alsószentmárton Község Önkormányzat által szervezett 

közszolgáltatás alapszolgáltatás igénybevételére: az ingatlanán keletkező települési szilárd 

hulladék e rendeletben előírtak szerinti gyűjtésére, valamint a szállítási napokon elszállítás 

céljából a közszolgáltatónak történő átadására. Az alapszolgáltatás szerinti 1 db gyűjtőedény 

űrtartalmát meghaladó települési szilárd hulladék elszállíttatására a közszolgáltatás 

igénybevételére kötelezett ingatlantulajdonos a közszolgáltatóval kötött további gyűjtőedény 

elszállítására közvetlenül létrejövő szerződés útján (a továbbiakban: egyedi szerződés), vagy 

a közszolgáltató által rendszeresített műanyag zsák felhasználásával jogosult. 

2. § 

A rendelet 12. §. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. §. (1) bekezdés c, pontjában kapott 

felhatalmazás alapján az Önkormányzat mentesíti a hulladékszállításba bekapcsolt 

ingatlantulajdonosokat a közszolgáltatási alapszolgáltatási díjfizetési kötelezettség alól, és 

ezáltal biztosítja számukra a közszolgáltatási alapszolgáltatás ingyenességét. A 6. § (1) 

bekezdés szerinti, a települési szilárd hulladék elszállítására a közszolgáltató és az 



ingatlantulajdonos között létrejött egyedi szerződés alapján fizetendő díjat az 

ingatlantulajdonos köteles megfizetni. 

3. § 

A rendelet 15. §. az alábbi ponttal egészül ki: 

16. Alapszolgáltatás: 1 db gyűjtőedény jelen rendeletben meghatározott gyakorisággal 

történő ürítése, melyet valamennyi ingatlantulajdonos köteles igénybe venni. 

 

Záró rendelkezések 

 

1. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő 

napon hatályát veszti. 

2. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

 

 

Alsószentmárton, 2019. május 28. 
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