
Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének

19/2013. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 

a köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről, a
közterület használatáról és üzemképtelen járművek elhelyezésének rendjéről szóló

14/2010. (XII. 23.) önkormányzati rendelete módosításáról

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  hulladékról  szóló  2012.  évi
CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a hulladékról szóló
2012. évi CLXXXV. törvény 35. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:

1.  §  Ábrahámhegy  Község  Önkormányzata  Képviselő-testületének  a  köztisztaságról  és  a
szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről, a közterület használatáról
és üzemképtelen járművek elhelyezésének rendjéről szóló 14/2010. (XII. 23.) önkormányzati
rendelete (a továbbiakban: Hgr.) 2. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A szolgáltatás ellátásra vonatkozó részletes feltételeket az önkormányzat és a szolgáltató
által kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés rögzíti, mely a hulladékról szóló
2012. évi CLXXXV. törvény és a közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási  szerződésről  szóló  317/2013.  (VIII.  28.)  Korm.  rendeletben
meghatározottakon kívül tartalmazza:

a) a közszolgáltatási szerződés időbeli hatályát;
b)  a  közszolgáltatás  ellátásához szükséges  vagyonnal  és a  finanszírozással  kapcsolatos
rendelkezéseket;
c) a szerződés módosításával kapcsolatos rendelkezéseket.”

2. § A Hgr. 14. §-a következő (10a) bekezdéssel egészül ki:
„(10a) A szelektív hulladékgyűjtés céljára kihelyezett konténer kialakítása jelzi rendeltetését:

a) jelöléssel, felirattal ellátott vagy
b) speciális kialakítású, így különösen más színű.”

3. § A Hgr. 2. § (1) bekezdésében az „ingatlan tulajdonosa, használója, bérlője (továbbiakban
együtt: tulajdonos)” szövegrész helyébe az „ingatlan használója” szövegrész lép. 

4. § A Hgr. 14. § (1) bekezdésében az „a REMONDIS Tapolca Környezetvédelmi Szolgáltató
Kft. 8300 Tapolca, Halápi u. 33.” szövegrész helyébe az „az Észak-Balatoni Hulladékkezelési
Konzorcium tagja,  a REMONDIS Tapolca Környezetvédelmi Szolgáltató Kft.”  szövegrész
lép.

5. § A Hgr. 14. § (2) bekezdésében a „tulajdonosával” szövegrész helyébe a „használójával”
szövegrész, a „tulajdonos” szövegrész helyébe az „ingatlanhasználó” szövegrész lép.

6. § A Hgr. 14. § (3) bekezdésében a „tulajdonosának” szövegrész helyébe a „használójának”
szövegrész lép.

7.  §  A  Hgr.  14.  §  (4)  bekezdésében  az  „a  tulajdonost”  szövegrész  helyébe  az  „az
ingatlanhasználót”, az „a tulajdonos” és az „az ingatlantulajdonos” szövegrész helyébe az „az
ingatlanhasználó” szövegrész lép. 



 
8. § A Hgr. 14. § (10) bekezdésében az „Az ingatlan tulajdonos” szövegrész helyébe az „Az
ingatlanhasználó” szövegrész lép.

9. § A Hgr. 14. § (11) bekezdésében az „Az ingatlantulajdonos” szövegrész helyébe az „Az
ingatlanhasználó” szövegrész lép.

10.  §  A Hgr.  15.  §  (1)-(2),  (5)-(6),  (14)  bekezdésében és  (16)  bekezdés  b)  pontjában az
„ingatlantulajdonos”  szövegrész  helyébe  az  „ingatlanhasználó”  szövegrész,  15.  §  (11)
bekezdésében az „ingatlantulajdonost” szövegrész helyébe az „ingatlanhasználót”, 15. § (16)
bekezdésében  az  „ingatlantulajdonosoktól”  szövegrész  helyébe  az  „ingatlanhasználóktól”
szövegrész lép.

11.§ A Hgr. 16. § (7) és (10) bekezdésében az „ingatlantulajdonos” szövegrész helyébe az
„ingatlanhasználó” szövegrész lép.

12.  §  A  Hgr.  17.  §  (2)  bekezdésében,  (2)  bekezdés  a)  és  d)  pontjában  a  „terjedelmes
hulladékok”  szövegrész  helyébe  a  „lomhulladék”  szövegrész,  a  17.  §  (2)  bekezdés  b)
pontjában a „terjedelmes hulladékot” szövegrész helyébe a „lomhulladékot” szövegrész lép.

13. § A Hgr. 21. § (1) bekezdésében az „a Hgt. 23. § g) pontja” szövegrész helyébe az „az
adatkezelésre és adatvédelemre vonatkozó szabályok” szövegrész lép 

14. § Hatályát veszti a Hgr.
a)  14.  §  (11)  bekezdésében  az  „és  a  közszolgáltatás  alapdíját  az  igénybevételtől
függetlenül megfizetni” szövegrész;
b) 17. § (1) bekezdése;
c) 50. §-a;
d) 51. § (7)-(8), (10)-(14), (19) bekezdése.

15. § Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 

           Vella Ferenc Zsolt  dr. Szabó Tímea
   polgármester         jegyző

A kihirdetés napja: 2013. november 21.
 dr. Szabó Tímea
         jegyző 


