Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
22/2013.(XI.6.) 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.
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