
Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
7/2013. (II.28.) önkormányzati rendelete 

A hulladékgazdálkodásról szóló, 17/2007. (VIII.30.), 5/2008. (I.30.) és 19/2010. (XII.16.) 
önkormányzati rendeletekkel módosított 4/2007. (III.1.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
Cserszegtomaj Község Önkormányzata a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. 
§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatiról 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva a hulladékgazdálkodásról szóló 4/2007. (III.1.) önkormányzati 
rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:      

                                                        1. §  
A Rendelet 1. §. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„1. § (1) Cserszegtomaj közigazgatási területén az ingatlantulajdonos a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatás ellátásáért hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat fizet a hulladékról 

szóló törvényben meghatározott feltételek szerint.” 
                                                                2.§ 
 (2) A Rendelet 3.§ (1). bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
„3. §. (1)  Cserszegtomaj közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkezelési 

közszolgáltatás körében, a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben, a 

közterületen vagy az ingatlanon összegyűjtött és a közszolgáltató rendelkezésére bocsátott 

települési szilárd hulladék elhelyezés céljára történő rendszeres elszállítására kizárólagosan 

jogosult hulladékkezelő a Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft. Keszthely, 0249/7 hrsz.  – amely a 

kötelező közszolgáltatónak minősül – (továbbiakban: Közszolgáltató). A Közszolgáltató, 

Cserszegtomaj közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező 

helyi közszolgáltatás teljesítésére jogosult, illetőleg kötelezett 2018. december 31. napig, a 

2009. április 15. napján kötött szerződés alapján. A Közszolgáltató végzi Cserszegtomaj 

települési szilárd és lakossági hulladékainak gyűjtését és szállítását és gondoskodik a szilárd 

nem veszélyes hulladék – környezetvédelmi hatóság által engedélyezett összetételű és 

mennyiségű – elhelyezéséről.” 
  

3. §. 
Záró rendelkezések  

(1) A továbbiakban, ott, ahol a Rendelet közszolgáltatóként a Keszthelyi Városüzemeltető 
Egyszemélyes Kft-t tünteti fel, helyette a Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft-t kell érteni. 
(2) A Rendelet 1 számú melléklete hatályát veszti. 
(3) E Rendelet 2013. március 1-jén lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát 
veszti.  
  
  
Kelt: Cserszegtomaj, 2013. február 27. 
  
  
Bartha Gábor sk.          Berta Sándorné sk. 
polgármester          jegyző 
  
  
Kihirdetve: Cserszegtomaj, 2013. február 28. 
  
Berta Sándorné sk. 
jegyző 


