
Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

13/2013. (XI. 19.) 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 következőket rendeli 

el: 

 

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

hulladékkezelésről szóló 9/2007. (VII. 16.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Hgr.) 3. 

§-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki: 

„(1a) A közszolgáltatás ellátásra vonatkozó részletes feltételeket az önkormányzat és a 

szolgáltató által kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés rögzíti, mely a 

hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény és a közszolgáltató kiválasztásáról és a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről szóló 317/2013. (VIII. 28.) Korm. 

rendeletben meghatározottakon kívül tartalmazza: 

a) a közszolgáltatási szerződés időbeli hatályát; 

b) a közszolgáltatás ellátásához szükséges vagyonnal és a finanszírozással kapcsolatos 

rendelkezéseket; 

c) a szerződés módosításával kapcsolatos rendelkezéseket.” 

 

2. § A Hgr. a következő 11/A. §-al egészül ki: 

„11/A. § (1) A szelektív hulladékgyűjtés céljára közterületre kihelyezett konténer áll az 

ingatlanhasználó rendelkezésére, melybe kizárólag a rendeltetésének megfelelő anyag 

helyezhető.  

(2) A szelektív hulladékgyűjtés céljára kihelyezett konténer kialakítása jelzi rendeltetését: 

a) jelöléssel, felirattal ellátott vagy 

b) speciális kialakítású, így különösen más színű. 

(3) A szelektív hulladékgyűjtés céljára kihelyezett konténerek rendszeres ürítése a szolgáltató 

feladata. 

 

3. § (1) A Hgr. 1. § (1) bekezdésében, 2. § (3) bekezdésében, 4. § (2) bekezdésében, 5. § (1)-

(2) bekezdésében, 6. § (4) bekezdésében, 7. § (1) és (3) bekezdésében, 8. § (4) bekezdésében, 

9. § (1)-(3) bekezdésében, 10. §-ában, 13. § (4) bekezdésében, 14. § (2) bekezdésében, 15. § 

(11)-(12) és (15) bekezdésében az „ingatlantulajdonos” szövegrész helyébe az 

„ingatlanhasználó” szövegrész lép. 

(2) A Hgr. 3. § (1) bekezdésében az „ingatlantulajdonosoknál” szövegrész helyébe az 

ingatlanhasználóknál” szövegrész lép. 

(3) A Hgr. 4. § (1) bekezdésében az „ingatlantulajdonosok” szövegrész helyébe az 

„ingatlanhasználók” szövegrész lép. 

(4) § A Hgr. 5. § (5) bekezdésében, 14. § (2) bekezdésében az „ingatlantulajdonost” 

szövegrész helyébe az „ingatlanhasználót” szövegrész lép. 

(5) A Hgr. 13. § (2) bekezdésében az „ingatlantulajdonosokat” szövegrész helyébe az 

„ingatlanhasználókat” szövegrész lép.  

(6) A Hgr. 14. § (2) bekezdésében, 15. § (15) bekezdésében az „ingatlantulajdonossal” 

szövegrész helyébe az „ingatlanhasználóval” szövegrész lép.  



(7) A Hgr. 15. § (11) bekezdésében a „tulajdonosa” szövegrész helyébe a „használója” 

szövegrész lép. 

 

4. § A Hgr. 2. § (6) bekezdés a) pontjában a „Remondis Tapolca Kft” szövegrész helyébe az 

„Észak-Balatoni Hulladékkezelési Konzorcium tagja, a Remondis Tapolca Környezetvédelmi 

Szolgáltató Kft.” szövegrész lép; 

 

5. § A Hgr. 6. § (1) bekezdésében a „a Hgt. 23. § g) pontja” szövegrész helyébe a „az 

adatkezelésre és adatvédelemre vonatkozó szabályok” szövegrész lép. 

 

6.§ A Hgr. 14. § (2) bekezdésében az „a Polgármesteri Hivatalt” szövegrész helyébe az „az 

Önkormányzatot” szövegrész lép. 

 

7. § Hatályát veszti a Hgr. 

a) 2. § (1) bekezdésében, 3. § (1) bekezdés a) és d) pontjában, (2)-(3) bekezdésében, 4. § (1), 

(4)-(6) bekezdésében, 5. § (2) és (6) bekezdésében, 8. § (1) bekezdésében, 12. §-ában, 15. § 

(10) bekezdésében a „szilárd” szövegrész; 

b) 2. § (4) bekezdése; 

c) 3. § (2) bekezdésében az „a jelen rendelet 23. § (1) bekezdésében megjelölt” szövegrész; 

d) 3. § (3) bekezdésében az „a Hgr-ben megfogalmazott” szövegrész; 

e) 5. § (6) bekezdésében a „jelen rendelet 23. § (1) bekezdésében meghatározott” szövegrész; 

f) 5. § (8) bekezdése; 

g) 13. § (1) bekezdésében a „jelen rendelet 23. § (3) bekezdésében meghatározott hulladékra 

nézve a” szövegrész; 

h) 15. § (7) bekezdésében az „A rendelet 1. és 2. mellékletében meghatározott díjak a teljes 

díjak, e kedvezményt nem tartalmazzák.” szövegrész; 

i) 16-23. §-a; 

 

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

 

 

 

   Pék László        dr. Szabó Tímea 

   polgármester                jegyző 

 

 

A kihirdetés napja: 2013. november 19. 

  

 

 

          dr. Szabó Tímea 

                  jegyző   

 


