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Baranyahídvég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2019(IV.11.) rendelete 

A köztisztaságról, valamint a települési szilárd hulladékra vonatkozó helyi 

közszolgáltatásokról és annak kötelező igénybevételéről szóló 11/2002. (XII.10.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

Baranyahídvég   Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés a) pontja és (2) bekezdése, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 19. pontjában biztosított feladatkörében 

eljárva, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. §-ban és a 88. § (4) bekezdésében 

biztosított felhatalmazás alapján a köztisztaságról, valamint a települési szilárd hulladékra 

vonatkozó helyi közszolgáltatásokról és annak kötelező igénybevételéről szóló 

11/2002. (XII.10.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja. 

1.§ 

(1)  A köztisztaságról valamint a települési szilárd hulladékra vonatkozó helyi 

közszolgáltatásokról és annak kötelező igénybevételéről szóló 11/2002. (XII.10.) 

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.)  10. § (2) bekezdés b.) pontja helyébe az alábbi 

rendelkezés lép: 

„ b.)  A hulladékszállításhoz a természetes személy ingatlanhasználó- az érintett ingatlanon 

képződő hulladék mennyiségét figyelembe véve: 

ba.) 2019.december 31-ig 110 literes, 2020.január 1-étől 80 vagy 110 literes űrtartalmú, 

bb.) a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használó természetes személy 2019.december 

31-ig 110 literes, 2020.január 1-étől 60 vagy 110 liter űrtartalmú gyűjtőedényt használhat. „ 

(2)  Az R 10. § -a az alábbi (7) bekezdéssel egészül ki: 

„(7) A (2)bekezdés bb.) pontja szerinti kedvezményt az ingatlanhasználó akkor veheti 

igénybe, ha annak tényét, hogy a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használja , a 

települési önkormányzat által kiadott igazolás útján a közszolgáltató részére bizonyítja.” 

2.§ 

Az R 12. § (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„(6) A gyűjtőedények beszerzéséről, javíttatásáról, pótlásáról, tisztántartásáról, 

fertőtlenítéséről az ingatlanhasználó köteles gondoskodni. „ 

3.§ 

Az R 14.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„ 14.§ (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásért az igénybevevők közszolgáltatási díj 

fizetésére kötelesek. 



(2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. 

törvény 47. § (4) bekezdése értelmében, a 46 - 47. §-aiban foglaltaknak megfelelően, a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításáért felelős miniszter évente 

rendeletben állapítja meg.  

 (3) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat az önkormányzat 2019. december 31. 

napjáig átvállalja. A képviselő testület a közszolgáltatási díj fedezetét az 

önkormányzat költségvetésében 2019. december 31. napjáig terjedő időszakra  biztosítja.” 

4. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszíti. 

 

Baranyahídvég, 2019.  április 10.     

 

                     Nagy Csaba                                                                  Takácsné Jauk Ibolya 

                     polgármester                                                                             jegyző 

 

Záradék: 

A rendelet az önkormányzat SZMSZ-ben foglaltak szerint a mai napon kihirdetésre került. 

 

 

Baranyahídvég, 2019.  április 11. 

 

                                                                                              Takácsné Jauk Ibolya 

                                                                                                             jegyző 


