
INDOKOLÁS
A Hgr. módosítása a megváltozott magasabb szintű szabályozással való összhang megteremtése 
érdekében szükséges. 
A Hgr. 2. § (3) bekezdésében a tárgyi hatály meghatározásánál szereplő hulladék kategóriák 
megnevezése részben megváltozott, ezért szükséges e bekezdés módosítása. (1. §)
A Hgr. 5. § (1) bekezdése a korábbiakban hatályban volt hulladék törvényre hivatkozik. (2.§)
A Hgr. 11. § (1) bekezdésében használt lim-lom fogalom helyett a Hgt. a lomhulladék fogalmat 
használja. (3. §)
A Hgt-ben szerepel, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés tartalmát a Képviselő-
testület rendeletben határozza meg. E szerződések tartalmi elemeit a tervezetben is hivatkozott 
magasabb szintű jogszabályok részletesen meghatározzák, ezt azonban a Hgr. módosítása néhány 
elemmel kiegészítené. (4. §)
A Hgr. 16. §-a egy-két a szeletív hulladékgyűjtésre vonatkozó rendelkezéssel egészülne ki. (5. §)
A tervezet 6. §-a mindössze a hivatkozott rendelkezés megfogalmazásán pontosítana. 
A tervezet 7. §-a a korábbiakban hatályban volt hulladék törvényre való hivatkozást küszöbölné ki. 
A tervezet 8. §-ában a magasabb szintű szabályozással össze nem egyeztethető vagy az ott már 
szereplő rendelkezések hatályon kívül helyezését célozza.

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

…/2013.(….) önkormányzati rendelete

a települési szilárd hulladék gyűjtésére és elszállítására vonatkozó szervezett közszolgáltatás
kötelező igénybevételéről szóló 7/2011. (V. 25.) önkormányzati rendelete módosításáról

Révfülöp Nagyközség 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. § Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a települési szilárd hulladék 
gyűjtésére és elszállítására vonatkozó szervezett közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 
7/2011. (V. 25.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Hgr.)2. § (3) bekezdése helyébe a 
következő rendelkezés lép:
„(3) A rendelet tárgyi hatálya a települési szilárd hulladékra terjed ki.”

2. § A Hgr. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A szolgáltató a közszolgáltatást az önkormányzattal kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 
szerződés, a tulajdonossal kötött szerződés, valamint a hulladékról szóló  2012. évi CLXXXV. törvény
(a továbbiakban: Hgt.) és e rendeletben foglaltak szerint köteles ellátni.”

3. § A Hgr. 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A lomhulladék elszállítását a szolgáltató évente egy alkalommal előre meghirdetett időpontban 
biztosítja.” 



4. § A Hgr. a következő 12/A. §-al egészül ki:
„12/A. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés a Hgt-ben 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.”

5. § A Hgr. 16. §-a a következő (1a)-(1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A szelektív hulladékgyűjtés céljára kihelyezett konténer kialakítása jelzi rendeltetését:
a) jelöléssel, felirattal ellátott vagy
b) speciális kialakítású, így különösen más színű.
(1b) A szelektív hulladékgyűjtés céljára kihelyezett konténerek rendszeres ürítése a szolgáltató 
feladata.”

6. § A Hgr. 3. § (2) bekezdésében a „az Észak-Balatoni Hulladékkezelési Konzorcium a PROBIOI 
Balatonfüredi Településüzemeltetési Zrt.” szövegrész helyébe a „az Észak-Balatoni Hulladékkezelési 
Konzorcium tagja, a PROBIO Balatonfüredi Településüzemeltetési Zrt.” szövegrész lép. 

7. § A Hgr. 15. § (1) bekezdésében a „a Hgt. 23. § g) pontja” szövegrész helyébe a „az adatkezelésre 
és adatvédelemre vonatkozó szabályok” szövegrész lép. 

8. § Hatályát veszti a Hgr.
a) 4. § (1) bekezdésében a „a Hgt. 3. §-ban szereplő alapfogalmakkal együtt a továbbiak” szövegrész;
b) a 4. § a)-b) pontja;
c) 7. § (3) bekezdésében a „Az egységcsomag árát a Szolgáltató határozza meg. Az egységcsomag 
árán felül a hatályos mellékletben meghatározott hulladékszállítási díjat is meg kell fizetni. Az 
egységcsomag beszerezhető a Szolgáltató székhelyén.” szövegrész;
d) 9. § (1) bekezdése;
e) 13. § (1) és (3)-(6) bekezdése.

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

  Kondor Géza  dr. Szabó Tímea
   polgármester         jegyző

A kihirdetés napja: 2013………………

 dr. Szabó Tímea
         jegyző 

A rendelet véleményezési határideje: 2013. október 28. 12.00 óra. A véleményeket a 
jegyzo@kovagoors.hu címre lehet küldeni. 
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