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Várad község képviselő testületének 10/2016 (IX.16.) önkormányzati rendelete 

A települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 4/2015.(IV.15.) 

önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) módosításáról 

 

Várad község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32, cikk (1) bekezdés a. 

pontjában és (2) bekezdésében, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. §-ában, 

39.§ (2) és (5) bekezdésében és a 88.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 

bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva és a környezet védelmének 

általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48.§ (3) bekezdése szerint biztosított 

véleményezési jogkörében eljáró Baranya Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértő Osztályának 

véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

1.§ 

Az R. 8.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„Az ingatlanhasználó köteles a települési hulladékot a szállítási napon reggel 6 óráig a 

közszolgáltató rendelkezésére bocsátani.” 

2. § 

      Az R. 14.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

„A települési önkormányzat a természetes személy ingatlanhasználókat mentesíti a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megfizetése alól, a díjat az önkormányzat téríti 

meg.” 

3. § 

Az R. 16.§-a helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„13. A szüneteltetés és elkülönített gyűjtés szabályai. 

(1) Szünetel a szolgáltatás igénybevétele a bejelentéstől számított legfeljebb 1 év időtartamra, 

ha az, írásbeli közszolgáltatási szerződéssel rendelkező ingatlanhasználó két naptári hónapnál 

hosszabb ideig az ingatlant életvitelszerűen nem használja, és az üresedés várható időtartamát 

előzetesen írásban leadott nyilatkozattal bejelenti a közszolgáltatónak. A szüneteltetésre 

vonatkozó igénybejelentés megismételhető. A bejelentésbe foglaltak valóságtartalmát a 

Közszolgáltató ellenőrizni jogosult. Ha az ingatlan a szüneteltetési időtartam lejárta előtt újra 

lakottá válik, annak tényét az ingatlanhasználó köteles legalább 3 nappal korábban a 

Közszolgáltatónak bejelenteni. 

A szüneteltetésre vonatkozó igényt legalább nyolc nappal a szünetelés kívánt kezdő időpontja 

előtt, az ingatlanhasználó írásban köteles bejelenteni a közszolgáltatónak. 



 

„(2) A települési papír-, üveg-, műanyag, fém- és zöldhulladékot a vegyes hulladéktól 

elkülönítetten kell gyűjteni. Az elkülönítetten gyűjtött papír-, fém-, és műanyag hulladékot 

tartalmazó gyűjtőedényben zöldhulladékot és üveghulladékot elhelyezni nem lehet. 

(3) Az elkülönítetten gyűjtött hulladékot a közszolgáltató hulladékgyűjtő szigeteken és 

hulladékgyűjtő udvarban veszi át.” 

4.§. 

(1) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba. A rendelet a jogalkotásról szóló 2010. évi 

CXXX. törvény 13.§ (2) bekezdése értelmében a kihirdetését követő napon hatályát veszti, 

ezzel egyidejűleg hatályát veszti az R. 15.§ (2) bekezdése is. 

 

           Balogh Ferenc                                                                                 Hajas Endre 

            polgármester                                                                                         jegyző 
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A rendelet kihirdetésének napja: 2016. szeptember 16. 
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