
Pellérd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
12/2017. (IX.30.) önkormányzati rendelete 

a köztisztaságról, valamint a települési szilárd hulladék összegyűjtésére, elszállítására és 
ártalmatlanítására szervezett kötelező szolgáltatás igénybevételéről szóló  

11/2002. (XII.13.) rendelet módosításáról 
 
 

Pellérd Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) 
bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében a következőket rendeli el:  

1. § 
 

Pellérd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a köztisztaságról, valamint a települési 
szilárd hulladék összegyűjtésére, elszállítására és ártalmatlanítására szervezett kötelező 
szolgáltatás igénybevételéről szóló 11/2002. (XII.13.) rendelete (továbbiakban: Rendelet) 2. § 
(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
(1) A rendszeres hulladékszállításba bevont területen az ingatlantulajdonos a jelen 

rendeletben meghatározottak szerint jogosult és köteles igénybe venni a helyi 
közszolgáltatást.  
A közszolgáltatás kötelező igénybevétele kiterjed a település külterületi lakott 
helyeinek az 1. számú függelékben meghatározott utak és gyűjtőpontok mentén 
elhelyezkedő ingatlanok tulajdonosaira, használóira. 
A hulladékot ingatlanonként egy db 110 literes edényben, vagy annak megfelelő 
méretű műanyag zsákban kell kihelyezni a szállítási napon reggel 6 óráig. 
 

2. § 

A Rendelet a következő 8/A §-al egészül ki. 

Az ingatlantulajdonos köteles a közszolgáltatásért közszolgáltatási díjat fizetni. 

Mentes a közszolgáltatási díj megfizetése alól  

a) az az ingatlantulajdonos, aki saját maga vagy a vele egy háztartásban élő 
hozzátartozója a település belterületén is igénybe veszi a közszolgáltatást és erre 
vonatkozóan közszolgáltatási díj fizetési kötelezettsége van, 

b) az az ingatlantulajdonos november 1-től február 28-ig terjedő időszakra, aki az 
ingatlant időszakosan használja.  
 

3. § 

A Rendelet 14. §-a az alábbi rendelkezéssel egészül ki: 

12. Időszakos használat: az az ingatlan minősül időszakosan használat alatt állónak, melyben 
nem laknak életvitelszerűen. 



4. § 

 

(1) A rendelet  2018. január 1. napján lép hatályba és a hatályba lépést követő hónap  
utolsó napján hatályát veszti. 

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik. 

 

 

 

 

 Tajti Zoltán Dávor Lászlóné 

 polgármester jegyző 

 

Záradék: 

A rendeletet a Képviselő-testület 2017. november 16-án megtartott ülésén fogadta el. 

A rendelet 2017. november 30. napján kihirdetésre került. 

 

P.H. 

 

 Dávor Lászlóné 

 jegyző 


