
Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
13/2016. (X.27.) számú önkormányzati rendelete  

a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi 
közszolgáltatásról szóló 15/2014. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi 
CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 
1. § (1) Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek tisztántartásáról 

és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 15/2014. 
(XII.15.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Rendelet) 3. § (2) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
„(2) Az (1) bekezdésben meghatározott ingatlanokon keletkezett települési hulladék 
elszállításáról – térítés ellenében – kizárólag az AVAR Ajka Nonprofit Kft. (8200 Ajka, 
Szent István u. 1/A), mint közreműködő (a továbbiakban: Közreműködő) köteles 
gondoskodni, tekintettel arra, hogy Úrkút Község Önkormányzata – az Észak-Balatoni 
Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségi Társaság, mint közszolgáltató (székhelye: 
8200 Veszprém, Házgyári út 1.) tagjaként biztosítja fenti szolgáltatást. Az elkülönítetten 
gyűjtött hulladék előkezelése a Közszolgáltató által üzemeltetetett válogatóműben 
történik. A vegyesen gyűjtött települési hulladék kezelése a Közszolgáltató által 
üzemeltetett Királyszentistváni Regionális Hulladékkezelő Központban történik.” 
 

 (2) A Rendelet 3. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„(7) Az ingatlanhasználó a gyűjtőedényt úgy köteles a Közreműködő részére kihelyezni 
(átadni), hogy az a Közreműködő számára hozzáférhető legyen, a közterület forgalmát 
ne zavarja, a közlekedés biztonságát ne veszélyeztesse, a közterületet ne szennyezze és 
abban kárt ne tegyen.” 
 

(3) A Rendelet 3. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(9) Az elszállítás céljára kihelyezett vagy tartósan a közterületen elhelyezett 
gyűjtőedény környékének rendszeres tisztántartásáról a szolgáltatás igénybevételére 
kötelezett köteles gondoskodni. Ha ezt a kötelezettségét felszólítás ellenére elmulasztja, 
a tisztántartásról az önkormányzat gondoskodik a kötelezett költségére. A közterületnek 
a hulladék elszállítása során a Közreműködő által előidézett szennyezését a 
Közreműködő köteles megszüntetni.” 
 

2. § A Rendelet 4. § (1) bekezdés a)-b) pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
  

„a) az ingatlanhasználó által a Közreműködő szállítóeszközeihez rendszeresített 
gyűjtőedényben, vagy a rendeletben megjelölt egyéb módon az ingatlanon gyűjtött és 
a Közreműködő rendelkezésére bocsátott települési szilárd hulladék gyűjtésére és 
rendszeres, vagy alkalmi elszállítására,  

b) az ingatlanon összegyűjtött nagy darabos, lomtalanítás körébe vont települési szilárd 
hulladék évente egy alkalommal – a Közreműködővel egyeztetett időpontban és 
helyen, az erre a célra biztosított szállítóeszközén – történő gyűjtésre és a 
Közreműködő általi elszállítására,” 

 
 



 
3. § A Rendelet 7. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„(3) A Közreműködő a települési hulladékot köteles a gyűjtőedényben elhelyezhető 
szemét mennyiségén felül is elszállítani, ha az a Közreműködő által rendszeresített, és 
felirattal ellátott műanyag zsákban van elhelyezve.” 

 
4. § A Rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
„8. § A Közreműködő a közszolgáltatás keretében a hulladék elszállítását 
megtagadhatja, ha: 
a) az nem a Közreműködő szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben, vagy a 

Közreműködő által rendszeresített hulladékgyűjtő zsákban lett kihelyezve, 
b) érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy olyan anyagot tartalmaz, amely nem 

minősül települési szilárd hulladéknak, 
c) sérült vagy balesetveszélyes gyűjtőedény esetén.” 

 
5. § (1) A Rendelet 12. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„(2) Az ingatlanhasználó köteles a Közreműködő által kezelt személyes adatokban 
bekövetkezett változásokat a Közreműködőnek 15 napon belül írásban bejelenteni.” 

 
(2) A Rendelet 12. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
„(4) A Közreműködő a nyilvántartott személyi adatokat kizárólag a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatai ellátásával és jogai érvényesítésével 
kapcsolatosan használhatja fel, jogosulatlannak nem adhatja át. A jogviszony 
megszűnését követően, amennyiben az ingatlanhasználónak nincs díjtartozása a 
Közreműködő az adatokat a nyilvántartásból való törléssel megsemmisíti.” 

 
6. § A Rendelet 

1. 2. § (1) bekezdésében a „közszolgáltató” szövegrész helyébe a „közreműködő”, 
2. 2. § (2) bekezdésében a „közszolgáltatónak” szövegrész helyébe a „közreműködőnek”, 
3. 2. § (3) bekezdés a) pontjában a „közszolgáltató” szövegrész helyébe a 

„közreműködő”, 
4. 3. § (3) bekezdésében a „közszolgáltató” szövegrész helyébe a „Közreműködő”, 
5. 3. § (4) bekezdésében a „közszolgáltató” szövegrész helyébe a „Közreműködő”, 
6. 5. § (1) bekezdésében a „közszolgáltató” szövegrész helyébe a „Közreműködő”, 
7. 5. § (2) bekezdésében a „közszolgáltató” szövegrész helyébe a „Közreműködő”, 
8. 5. § (3) bekezdésében a „közszolgáltató” szövegrész helyébe a „Közreműködő”, 
9. 5. § (4) bekezdésében a „közszolgáltató” szövegrész helyébe a „Közreműködő”, 
10. 5. § (5) bekezdésében a „közszolgáltató” szövegrész helyébe a „Közreműködő”, 
11. 6. § (1) bekezdés a) pontjában a „közszolgáltató” szövegrész helyébe a 

„Közreműködő”, 
12. 7. § (1) bekezdésben a „Közszolgáltató” szövegrész helyébe a „Közreműködő”, 
13. 7. § (2) bekezdésben a „Közszolgáltató” szövegrész helyébe a „Közreműködő”, 
14. 9. § (1) bekezdésben a „Közszolgáltatónak” szövegrész helyébe a 

„Közreműködőnek”, 
15. 9. § (2) bekezdésben a „Közszolgáltatónak” szövegrész helyébe a 

„Közreműködőnek”, 
16. 10. § (2) bekezdésben a „Közszolgáltatóhoz” szövegrész helyébe a 

„Közreműködőhöz”, 



17. 10. § (4) bekezdésben a „Közszolgáltatóhoz” szövegrész helyébe a 
„Közreműködőhöz”, 

18. 10. § (5) bekezdésben a „Közszolgáltatótól” szövegrész helyébe a „Közreműködőtől”, 
19. 11. § (1) bekezdésben a „Közszolgáltató” szövegrész helyébe a „Közreműködő”, 
20. 11. § (3) bekezdésben a „Közszolgáltató” szövegrész helyébe a „Közreműködő”, 
21. 12. § (1) bekezdésben a „Közszolgáltató” szövegrész helyébe a „Közreműködő”, 
22. 12. § (3) bekezdésben a „Közszolgáltató” szövegrész helyébe a „Közreműködő”, 
23. 12. § (5) bekezdésben a „Közszolgáltató” szövegrész helyébe a „Közreműködő” 

szöveg lép. 
 
7.  § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
8. § Hatályát veszti a Rendelet 

1. 6. § (1) bekezdés e) pontja, 
2. 10. § (1) bekezdése. 

 
Úrkút, 2016. október 27. 
 
 

Fülöp Zoltánné s.k.                                                                      dr. Puskády Norbert s.k. 
 polgármester                                                                                 jegyző 
 
 
A rendelet 2016. október 27-én kihirdetésre került. 
 
 
        dr. Puskády Norbert s.k. 
        jegyző 


