
Gelse  Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
15/2014. (XII.09.) önkormányzati rendelete 

 
a köztisztaságról, valamint a szervezett köztisztasági szolgáltatás kötelező 

igénybevételéről szóló többször módosított 18/2012.(XII.20.) 
 önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 
Gelse  Község  Önkormányzat Képviselő-testülete  a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. 
törvény 35. §-a,  valamint az Alaptörvény 32. cikkében foglalt felhatalmazás alapján  a 
köztisztaságról, valamint a szervezett köztisztasági szolgáltatás kötelező igénybevételéről 
szóló 18/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak 
szerint módosítja: 
 
 

1. § 
 
A Rendelet a következő 17/B. §-al egészül ki: 
 

„17/B. § 

Üdülőingatlanok és időlegesen használt ingatlanok 

(1)  Az üdülőingatlanok illetőleg időlegesen használt ingatlanok (a továbbiakban együtt: 
időlegesen használt ingatlan) esetében a használati szezon időtartama kilenc hónap. 
(2) A használati szezon időtartama tárgyév április 1-jétől számított kilenc hónap. 
(3) Az időlegesen használt ingatlan tulajdonosa az időlegesen használt ingatlanra vonatkozó 
díjfizetés megállapítását a közszolgáltatóhoz/ önkormányzathoz tett bejelentéssel kérheti. 
 (4)  Az ingatlan időleges használatának bejelentéséhez, az ingatlanban történő életvitelszerű 
ott lakás vizsgálatához, a víz- és csatornaszolgáltató tárgyév január 1-jétől március 31-ig 
terjedő időtartamra szóló igazolását be kell csatolni, amely az ingatlanban történt 
vízfogyasztást igazolja. 

(5)  Amennyiben az ingatlanban a vízfogyasztás átlaga a (3) bekezdés szerinti időszakra a 
havi 0,3 m3-t meghaladja, az ingatlan nem minősül időlegesen használt ingatlannak, kivéve, 
ha az ezt meghaladó vízfogyasztást a víz és csatornaszolgáltató igazolása alapján műszaki 
hiba (csőtörés) okozta.  

(6)  Az időlegesen használt ingatlanra vonatkozó megállapítását minden évre újra, április 
30-ig a szolgáltatóhoz be kell jelenteni.  

 (7) Az időlegesen használt ingatlanra vonatkozó jogosultsági feltételek változása, 
megszűnése esetén azt, annak bekövetkeztétől számított 15 napon belül, az ingatlan 
tulajdonosa köteles a közszolgáltatóhoz/ önkormányzathoz bejelenteni. 

(8) Az időlegesen használt ingatlan tulajdonosok a 18. §-ban foglaltak szerint a használati 
szezon időtartamára időarányosan fizetik meg díjat.” 
 

2. § 
 
A Rendelet a következő 17/C. §-al egészül ki: 
 
 
 



 
„17/C. § 

 
A közszolgáltatással összefüggő személyes adatok 

 
(1) A szolgáltató a vele szerződéses viszonyban állók következő személyes adatait kezelheti a 
szolgáltatás igénybevétele során: 
a) közszolgáltatást igénybe vevő neve, 
b) lakcíme,  
c) születési helye és ideje,  
d) anyja neve. 
   
(2) A szolgáltató köteles az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról 
szóló 2011. évi CXII. törvény előírásait betartani.” 
 
 

3. § 
 

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
 

Szegedi Ferenc                                                        László Piroska 
polgármester        jegyző 

 
 
 
Z Á R A D É K : 
 
A rendelet kihirdetve: 2014. december 09. 
 
                                                                                       László Piroska 
                                                                                             jegyző 
 


