
Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
9/2016. (VI.30.) önkormányzati rendelete 

a település hulladékgazdálkodási közszolgáltatásáró l szóló 21/2013. (XI.29.) 
önkormányzati rendeletének módosításáról 

 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülte az Alaptörvény 32. Cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a hulladékról szóló 2012. évi 
CLXXXV. törvény 88. §. (4) bekezdés (a-b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdésének 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
 

1. § 
 
 
(1)     A Rendelet  1. §  (3) bekezdésének utolsó mondatában a (továbbiakban: ingatlan 
tulajdonos) szövegrészben  az  „ingatlantulajdonos” szó „Ingatlanhasználó”-ra módosul. 
 
 

2. § 
 
A Rendelet 2. §-a következő, (5) bekezdéssel egészül ki:  
 
  „2. § 
      . 
      . 

(5) A 69/2016. (III.31.) Kormányrendelet által meghatározott koordináló feladatokat az 
NHKV     Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (a továbbakban 
Koordináló Szerv) látja el. „ 
 

3. § 
 

(1)  A Rendelet 8. § (1) bekezdésének második mondata az alábbi szövegrésszel 
egészül ki:  
„… és a Koordináló Szerv szedi be.” 

(2)  A Rendelet 8. § (2) bekezdésének első mondata az alábbiak szerint módosul: 
„ A használaton kívüli ingatlanok esetében díjfizetésikedvezmény adható az alábbi 
feltételekkel:„ 

 
(3)   A Rendelet 8. § (6) bekezdéséből törlésre kerül a „ A ZALAISPA Nonprofit Zrt.felé” 
szövegrész.  

      (4)  A Rendelet 8. § (9) bekezdésében a Közszolgáltató szövegrész „Koordináló Szerv„ 
megnevezésre módosul.  

 (5)  A Rendelet 8. § (10) bekezdése törlésre kerül. 
 
 
 
 



4. § 
 

A Rendelet 9 §-a az alábbiak szerint módosul:  
 

„10. § A közszolgáltató és az önkormányzat között megkötött közszolgáltatási szerződés 
kötelező tartalmi elemei:  

a) a felek megnevezése, azonosító adatai, 
b) a közszolgáltatási tevékenység megnevezése, 
c) a közszolgáltatás igénybevételének kezdő időpontja, a szerződés hatálya, 
d) a teljesítés helye, a közszolgáltatási terület, 
e) a gyűjtőedény űrtartalma és darabszáma, 
f) a gyűjtőedény azonosítására vonatkozó előírások, 
g) a szállítása gyakorisága, 
h) a díj megállapításának, a számlázásnak, a számla kiegyenlítésének módja, 
i) a szerződés módosításának, felmondásának feltételei, 
j) irányadó jogszabályok meghatározása.” 

 
5. § 

 
     A Rendelet 10. §-a törlésre kerül.  
 
 

6. § 
 

 
(1)   Ezen Rendelet  a kihirdetés napján lép hatályba.  

 
 

 
  Cserszegtomaj, 2016. június 29.  
 
 
 Bartha Gábor        dr.Milus Lajos 
  polgármester     jegyző  
 
 
Kihirdetési záradék:  
 
A Rendelet   2016. június 30-án   kerül kihirdetésre. 
 
Cserszegtomaj, 2016. június 30. 
 
 
 
 
 
 
dr.Milus Lajos 
jegyző 
 



Általános indoklás:  
 
Ahulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban Ht.) és a hozzá kapcsolódó 
végrehajtási rendeletek 2016. április 1-jétől hatályba lépett rendelkezései részben 
megváltoztatták a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás jogszabályi kereteit. A Ht. 
szerint2016. április 1. napjától létrejött az állami hulladékgazdálkodási közfeladatok 
tekintetében létrehozott Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. A 
jogszabályi változás okán mind a helyi rendeleteket, mind pedig az ezekkel összhangban 
álló közszolgáltatási szerződéseket módosítani szükséges.  
 
 
Részletes indoklás:  
 

1. §-hoz: a koordináló feladatokat végző Koordináló  Szerv nevesítése a helyi 
rendeltben 

2. §-hoz: a Rendelet 8. § bekezdéseinek módosítása – a rendelkezések a díj 
kiegyenlítésére, beszedésére vonatkoznak.  

3. §-hoz: a közszolgáltatási szerződés tartalmi elemeiről rendelkezik, összhangban a Ht-
ben előírt kötelező tartalmi elemekkel. 

4. §-hoz: az adatkezelésre vonatkozó részt törölni szükséges a helyi rendeletből, a 
jogszabályban foglaltak miatt 

5. §-hoz: Az ingatlantulajdonos fogalmát pontosítja a Ht-vel összhangban, 
ingatlanhasználóra, valamint a Rendelet hatályba lépéséről rendelkezik,. 

 
 


