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Rinyaújnép Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi 
CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (!) bekezdés 19. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

Rinyaújnép Község Önkormányzata Képviselő-testületének a települési szilárd hulladékkal 
kapcsolatos hulladékkezelésről, a helyi közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 
8/2004.(IV.30.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) preambuluma helyébe a 
következő rendelkezés lép: 

„Rinyaújnép Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi 
CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:" 

2.§ 

A Rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„A rendelet értelmezése során a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: 
Htv.) fogalom-meghatározásait kell alkalmazni." 

3. § 

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

„(4) A gazdálkodó szervezet a Htv.31. § (!) bekezdésében foglaltak szerint gondoskodik a 
háztartásihoz hasonló hulladék részét képező elkülönítetten gyűjtött hulladék kezeléséről." 

4.§ 

A Rendelet 5. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„b) az ingatlanon összegyűjtött lomtalanítás körébe vont lomhulladék évente egyszeri - a 
Közszolgáltató által meghatározott időpontban és helyen, erre a célra biztosított szállítóeszközén 
-történő begyűjtésére és a Közszolgáltató általi elszállítására;" 
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5.§ 

11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) Az ingatlantulajdonos és a közszolgáltató közötti jogviszonyt vagy a közszolgáltatás 
igénybevételének ténye hozza létre, vagy az a tény, hogy a közszolgáltató a közszolgáltatást az 
ingatlantulajdonos részére felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll. Az 
ingatlantulajdonos és a közszolgáltató a közszolgáltatás teljesítésére írásbeli szerződést köt" 

6.§ 

A Rendelet 13. §-át megelőző alcíme helyébe a következő rendelkezés lép: 

„A közszolgáltatási szerződés" 

7. § 

A Rendelet 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„13.§ 

(1) A közszolgáltatási szerződés részletes feltételeit és tartami követelményeit a magasabb 
szintű jogszabályokkal összhangban jelen rendelet állapítja meg. A közszolgáltatási 
szerződésben rögzíteni kell a hulladékkezelési közszolgáltatás körében: 

a) a közszolgáltatás megnevezését, tartalmát, a közszolgáltatás teljesítésének területi 
határát, 

b) annak a ténynek a rögzítését, hogy a Közszolgáltató vállalta a megjelölt 
közszolgáltatás teljesítését, 

e) a közszolgáltatási szerződés időtartamát, 
d) a települési hulladékok gyűjtésének módját, 
e) a közszolgáltatás igazolási és ellenőrzési kötelezettségét, annak módját, 
f) a közszolgáltatás finanszírozásának elveit és módszereit, az önkormányzat ez 

irányú kötelezettsége teljesítésének feltételeit és biztosítékait, 
g) a Közszolgáltatónalc a lakosság és az ingatlantulajdonosok irányában fennálló 

tájékoztatási kötelezettségét, és teljesítésének módját, 
h) azokat a feltételeket, amelyek mellett a Közszolgáltató a közszolgáltatás 

teljesítésére közreműködőt vagy teljesítési segédet vehet igénybe, s ez utóbbiakért 
történő felelősségvállalást 

i) a szerződés módosításának lehetséges okait és eljárási rendjét." 

8.§ 

A Rendelet 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
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„Az építési törmelék elszállítására az ingatlan tulajdonosa, illetve az köteles, akinek a 
tevékenysége során a hulladék keletkezett." 

9.§ 

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

(2) A Rendeletben a „települési szilárd hulladék" szövegrész helyébe a „települési hulladék" 
szöveg lép. 

(3) Hatályát veszti a Rendelet!. § (3) bekezdése, 4. § (5) bekezdése, 12. §-a, 17. §-a. 

Rinyaújnép, 2014. janná1· 16. 
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