
Drávaiványi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2016(VII.14.) önkormányzati 

rendelete 

Hatályos:2016-07-15 -tól 

Drávaiványi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2016(VII.14.) önkormányzati 

rendelete 

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról, a helyi 

környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 

7/2003. (VII.08.) önkormányzati rendelete módosításáról 

Drávaiványi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. 

cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában kapott 

felhatalmazásával élve, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.) 35. §-a és 88. § 

(4) bekezdése alapján az önkormányzat hulladékgazdálkodási közfeladat ellátása érdekében a 

hulladékgazdálkodás, a köztisztaság és közterület használat helyi szabályairól szóló 7 /2003. 

(VII.08.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 

1. § 

A hulladékgazdálkodás, a köztisztaság és közterület használat helyi szabályairól szóló 7/2003. 

(VII.08.)  önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Ör.) 3. § (2) bekezdés b.) pontja helyébe  az 

alábbi rendelkezdés lép, és a (2) bekezdés az alábbi c.) ponttal egészül ki: 

3.§( 2) 

a.)  Az ingatlantulajdonos a háztartási hulladék gyűjtésére, illetve elszállítására a 

Közszolgáltató által rendszeresített szabvány szerinti, gyűjtőedények valamelyikét köteles 

igénybe venni, és kizárólag azt használni. A közszolgáltató által rendszerbe állított 

gyűjtőedények 60 liter, 80 liter, 110 liter űrtartalmúak lehetnek.” 

b.)   A közterületi hulladék gyűjtéséhez, a háztartási hulladék gyűjtéséhez, illetve a 

háztartási hulladékhoz hasonló hulladék gyűjtéséhez igénybe vehető gyűjtőedények, 

továbbá a közszolgáltató által rendszeresített, a Közszolgáltató nevét is tartalmazó 120 

literes műanyagzsák - a rájuk irányadó rendelkezések megfelelő alkalmazásával - 

egyaránt alkalmazhatóak.” 

2.§. 

A hulladékgazdálkodás, a köztisztaság és közterület használat helyi szabályairól szóló 7/2003. 

(VII.08.)  önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Ör.) 7.§. (1)-(4) bekezdése helyébe az 

alábbi rendelkezés lép: 

7. §  (1) A települési hulladékhoz kapcsolódó hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 

igénybevételéért az ingatlantulajdonos a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló 

és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Résztvénytársaság (Koordináló szerv) részére 

közvetlenül közszolgáltatási díjat köteles fizetni. 

(2) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a települési 

hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a Közszolgáltató a 

közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll. 



(3) A fizetendő közszolgáltatási díjat a Koordináló szerv által összeállított számla 

kézhezvételét követően, a számlában feltüntetett fizetési határidőig kell kiegyenlíteni.” 

 (4)  A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost 

terhelő díjhátralék és az azzal összefüggésben megállapított késedelmi kamat, 

valamint a behajtás egyéb költségei adók módjára behajtandó köztartozásnak 

minősülnek.„ 

3.§. 

(1)  Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

(2)  Egyidejűleg hatályát veszti az Ör. 6. § (1) bekezdés c.)-f) pontjai, valamint a (2) 

bekezdése, az Ör. 8.§.-9.§.-10.§ -a. 

(3) A képviselő-testület a többször jelen módosításnak a módosított 7 /2003. 

(VII.08.)  rendelettel történő egységes szerkezetbe foglalását elrendeli.  

 

  

Györgyei Zsolt                                                                                                Dr. Szalóky Ildikó 

polgármester                                                                                                            jegyző 

 

 

Kihirdetve: 

Drávaiványi, 2016. július 14. 

 

                                                                                                                  Dr. Szalóky Ildikó        

                                                                                                                            jegyző 


