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Hatályos:2016-07-01 - 2016-07-02 

Drávacsehi Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2016.(VI.30.) önkormányzati 

rendelete 

a települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 12/2013. (XII. 23.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

Drávacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi 

CLXXXV. számú törvény 35. §-ban, és 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 

az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarországi helyi 

önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 19. pontjában meghatározott 

feladatkörében eljárva a települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 

12/2013. (XII. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el: 

1. § 

(1) A települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 12/2013. (XII. 23.) 

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 2. §-a a következő (1a) bekezdéssel 

egészül ki: 

„(1a) A település közigazgatási területén a települési hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi 

közszolgáltatás teljesítésére jogosult, illetőleg kötelezett közszolgáltató: Dél-Kom Nonprofit 

Kft.” 

(2) A rendelet 3. § (1) bekezdése a következő 21. ponttal egészül ki: 

„Koordináló szerv: az állam által az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásra 

létrehozott szervezet kijelöléséről szóló Korm. rendeletben meghatározott szervezet.” 

(3) A rendelet a következő 4/A. §-al egészül ki: 

„4/A. § (1) Az az ingatlanhasználó, akinek az ingatlana az ingatlan-nyilvántartásban 

üdülőként van bejegyezve, amennyiben az ingatlanát meghatározott időszakban nem 

használja, a közszolgáltatótól írásban kérheti a közszolgáltatás szüneteltetését. A 

közszolgáltatás szüneteltetése a bejelentést követő hónap első napjától legfeljebb hat hónapig 

tarthat. Az ingatlanhasználó köteles nyilatkozatot tenni arról, hogy az ingatlant a szüneteltetés 

időtartama alatt nem használja. 

(2) Ha az ingatlanhasználó a kérelemben megjelölttel ellentétben az üdülőt használja, a 

közszolgáltatás szünetelése megszakad, az ingatlanhasználó köteles a közszolgáltatást igénybe 

venni és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat megfizetni. 

(3) Amennyiben az ingatlanhasználó tartósan nem használja az ingatlanát az (1) –(2) 

bekezdésekben foglaltakat kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a közszolgáltatás 

szünetelésének időtartama a hat hónapot meghaladhatja.” 

2. § 

(1) A rendelet 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 



„Drávacsehi Község Önkormányzata a hulladékgazdálkodási célok elérése érdekében ellátja a 

hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 2. § (1) bekezdés 27a. 

pontjában meghatározott önkormányzati hulladékgazdálkodási feladatokat.” 

(2) A rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„A rendeletben nem szabályozott alapfogalmak tekintetében a Ht. rendelkezései az 

irányadóak.” 

(3) A rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„A közszolgáltatás igénybevétele a település közigazgatási területén lévő ingatlanok 

ingatlanhasználói részére egész évben kötelező. Az üdülőingatlanokra vonatkozó szabályokat 

a rendelet 4/A. §-a tartalmazza.” 

(4) A rendelet 4. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„A gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó a háztartási hulladékhoz hasonló hulladék részét 

képező elkülönítetten gyűjtött hulladék kezeléséről a Ht.-ban meghatározottak szerint 

gondoskodik.” 

(5) A rendelet 6. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„Az ingatlanhasználó által a koordináló szerv részére fizetendő hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatási díjat az önkormányzat átvállalja és az önkormányzat fizeti meg a koordináló 

szerv felé.” 

(6) A rendelet 9. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„Az ingatlanhasználó a hulladék gyűjtésére az alapszolgáltatás keretében az alábbi űrtartalmú, 

a közszolgáltató által rendszeresített típusú 

a)  110-120 literes, 

b) 80 literes, vagy 

c) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló Korm. rendeletben 

meghatározott feltételek esetén 60 literes szabványedényzetet köteles igénybe venni.” 

(7) A rendelet 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj meghatározására, beszedésére vonatkozó 

szabályokat a Ht. 46-52. §-ai határozzák meg.” 

(8) A rendelet 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„A személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat a Ht. tartalmazza.” 

3. § 

 A rendelet 



  

a) 2. § (3) bekezdésében a „A község közigazgatási területén lévő valamennyi ingatlan 

tulajdonosa, tulajdonosi közössége, használója, kezelője, önkormányzati tulajdonú lakás- és 

helyiség bérlője (a továbbiakban: együtt tulajdonos)” szövegrész helyébe az „Az ingatlan 

használó” szöveg, 

  

b) 4. § (3) bekezdésében, 4. § (4) bekezdésében, 5. § (2) bekezdésében, 6. § (1) – (4) 

bekezdésében, 6. § (8) – (9) bekezdéseiben, 7. § (3) bekezdésében, 9. § (1) – (2) bekezdéseiben, 

9. § (4) bekezdésében, 12. § (1) – (2) bekezdéseiben az „ingatlantulajdonos” szövegrész helyébe 

az „ingatlanhasználó” szöveg, 

  

c) 5. § (1) bekezdésében az „Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség” szövegrész helyébe 

a „hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló törvényben 

meghatározott hatóság” szöveg, 

  

d) 5. § (3) bekezdésében „az 3. § (1) bekezdés 11. pontjában” szövegrész helyébe „a Ht.-ban” 

szöveg 

  

lép. 

  

4. § 

  

Ez a rendelet 2016. július 1-jén lép hatályba. 

 

5. § 

Hatályát veszti a rendelet 3. § (1) bekezdés 2-17. pontjai, 6. § (6)-(7) bekezdései. 

 

Németh Tamás                                   Ilosfai Péterné dr. Hatvani Edit 

polgármester                                                             jegyző 

 

Elfogadva: 2016. 06. 29. 

Kihirdetve: 2016. 06. 30. 

 

Ilosfai Péterné dr. Hatvani Edit 

jegyző 


