
Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

…/2014. (….) önkormányzati rendelete  

 

A települési szilárd hulladékkezelésről szóló 9/2007. (VII. 16.) 

 önkormányzati rendelete módosításáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. 

törvény 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a hulladékról szóló 2012. évi 

CLXXXV. törvény 35. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a környezet védelmének 

általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított 

véleményezési jogkörében eljáró Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Felügyelőség véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

 

1. § Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének a települési szilárd 

hulladékkezelésről szóló 9/2007. (VII. 16.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Hgr.) 1. 

§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A Kékkút Község Önkormányzata által működtetett hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatás kiterjed a község közigazgatási területére, és az ott levő valamennyi 

ingatlanhasználónál keletkező települési hulladékra.”. 

 

2. § A Hgr. 2. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(6) Kékkút község közigazgatási területén a települési hulladékkal kapcsolatos 

közszolgáltatási feladatokat az alábbi közszolgáltatók látják el: 

a) az Észak-Balatoni Hulladékkezelési Konzorcium tagja, az NHSZ Tapolca Kft. (a 

továbbiakban: Szolgáltató), melynek feladata a települési hulladék –ide értve az elkülönítetten 

gyűjtött- és a lomhulladékot is – összegyűjtése és elszállítása; 

b) az Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Kft., melynek feladata a települési hulladék 

környezetkárosítást kizáró módon történő ártalmatlanítása, az elkülönítetten gyűjtött hulladék 

összegyűjtése, az elkülönítetten gyűjtött hulladék előkezelése, hasznosításra történő átadása;  

c) az Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Kft. az elkülönítetten gyűjtött hulladék 

összegyűjtését a Szolgáltató bevonásával végzi; 

d)  hulladéklerakóként a Királyszentistváni Regionális Hulladékkezelő Központ üzemel.”. 

 

3. § A Hgr. 8. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(5) A gyűjtőedények hetente egyszer kerülnek ürítésre. Az ingatlanhasználó egész évben 

köteles a közszolgáltatást igénybe venni, kivéve az üdülőingatlan esetében, melynek 

használója az üdülőingatlanokra vonatkozó használati szezon - április 1-től szeptember 30-áig 

– időtartama alatt köteles a közszolgáltatást igénybe venni.”. 

 

4. § A Hgr. 

a) 1. § (2) bekezdésében a „folyékony hulladék” szövegrész helyébe a „nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvíz”; 

b) 2. § (5) bekezdésében a „a begyűjtés” szövegrész helyébe a „az összegyűjtés”; 

c) 3. § (1) bekezdés a) pontjában a „begyűjtésének” szövegrész helyébe a „összegyűjtésének”; 

d) 4. § (1) bekezdés c) pontjában a „tulajdonosváltozás” szövegrész helyébe a 

„ingatlanhasználó változás”; 

e) 4. § (4) bekezdésében a „ingatlantulajdonos” szövegrész helyébe a „ingatlanhasználó”; 

f) 4. § (5) bekezdésében a „ingatlantulajdonost” szövegrész helyébe a „ingatlanhasználót”; 

g) 5. § (2) bekezdésében a „ingatlantulajdonos” szövegrész helyébe a „ingatlanhasználó”; 



h) 5. § (3) bekezdésében a „begyűjtésének” szövegrész helyébe a „összegyűjtésének”; 

i) 5. § (4) bekezdésében a „háztartási” szövegrész helyébe a „települési”; 

j) 7. § (1) bekezdésében a „ingatlantulajdonos” szövegrész helyébe a „ingatlanhasználó”;  

k) 7. § (3) bekezdésében a „a rendelet szerinti” szövegrész helyébe a „közszolgáltatási”; 

l) 9. § (2) bekezdésében a „a begyűjtést” szövegrész helyébe a „az összegyűjtést”; 

m) 9. § (5) bekezdésében a „folyékony” szövegrész helyébe a „folyékony halmazállapotú”, a 

„begyűjtése” szövegrész helyébe a „összegyűjtése”; 

n) 11. (2) bekezdésében a „háztartási” szövegrész helyébe a „települési”; 

o) 11. § (3) bekezdésében a „ingatlantulajdonos” szövegrész helyébe a „ingatlanhasználó”; 

p) 11/A. §-ában a „A szelektív” szövegrész helyébe a „Az elkülönített”; 

q) 14. § (1) bekezdés a) pontjában a „háztartási” szövegrész helyébe a „települési”; 

r) 15. § (6) bekezdés a) pontjában a „a lakóingatlanok tulajdonosa” szövegrész helyébe a „az 

ingatlanhasználó”; 

s) 15. § (6) bekezdés b) pontjában a „tulajdonosa” szövegrész helyébe a „használója”; 

t) 15. § (7) bekezdésében a „tulajdonosok” szövegrész helyébe a „ingatlanhasználó”; 

u) 15. § (12) bekezdésében a „ingatlantulajdonos” szövegrész helyébe a „ingatlanhasználó”; 

v) 15. § (14) bekezdésében a „Tulajdonosváltozás” szövegrész helyébe a „Ingatlanhasználó 

változás”, a „tulajdonosa” szövegrész helyébe a „használója”, a „a tulajdonosváltozást” 

szövegrész helyébe a „az ingatlanhasználó változást”; 

szöveg lép. 

 

5. § Hatályát veszti a Hgr.  

a) 3. § (1) bekezdésében, 4. § (1) bekezdés a)-b) pontjában, 13. § (6) bekezdésében, 14. § (1) 

bekezdés c) pontjában a „szilárd” szövegrész; 

b) 4. § (6) bekezdése; 

c) 7. § (2) bekezdése;  

d) 12. §-a; 

e) 15. § (15) bekezdésében a „tulajdonosi” szövegrész. 

 

 

6. § Ez a  rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

 

   Pék László        dr. Szabó Tímea 

   polgármester                jegyző 

 

 

A kihirdetés napja: 2014. …… 

  

 

 

          dr. Szabó Tímea 

                  jegyző   

 


