
Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
13/2016. (VI.29.) önkormányzati rendelete 

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról 
szóló 

1/2014. (III. 04.) KT. sz. rendeletének módosításáról 
 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete	    a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 
88. § (4) bekezdés a) és b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény  13. § (1) bekezdés 19. pontja szerinti 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1.§. 
 
(1) Fülöp Község Önkormányzat  Képviselő-testületének  a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos 

hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló  1/2014. (III. 04.) KT. sz. rendeletének  
(továbbiakban: Rendelet) a következő 1.§. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„(1) E rendelet hatálya Fülöp község közigazgatási területén végzett önkormányzati 
hulladékgazdálkodási közfeladatra terjed ki.”  
 
(2) A Rendelet 1.§. (3.) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
„ (3) Fülöp Község Önkormányzata az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat ellátását a 
Debreceni Hulladék Közszolgáltatási Nonprofit  Kft-vel (a továbbiakban: közszolgáltató) kötött 
közszolgáltatási szerződés útján biztosítja.” 

 
2.§. 

 
(1) A rendelet 2.§. (1)bekezdés   e.) és f.)  pontjai helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(1) A önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat keretében a közszolgáltató 
  
e) gondoskodik  az a)-d) pontban meghatározott önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat  
körébe tartozó hulladék kezeléséről, 
f) az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladattal  érintett hulladékgazdálkodási létesítményt, a 
AKSD Városgazdálkodási Kft 4031 Debrecen István út 136. sz.  üzemelteti.”  
 
(2) A rendelet 2.§. (2) bekezdés b.) és d.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(2) Az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat ellátása nem terjed ki 
- radioaktív hulladékokra, 
-  a veszélyes hulladékokra. 
b.) A hulladék termelője, birtokosa a tevékenysége gyakorlása során keletkező vagy más módon 
birtokába kerülő – önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat hatálya alá nem tartozó – 
hulladékot a jogszabályokban foglalt előírásoknak megfelelően köteles gyűjteni, továbbá az 
ártalmatlanításról, vagy hasznosításról gondoskodik. 
d.) Az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat hatálya alá nem tartozó hulladék szállítása 
esetében a hulladék termelője, birtokosa, illetőleg az általa szállításra igénybevett gazdálkodó 
szervezet köteles a közterület tisztántartására vonatkozó szabályok szerint eljárni 
 
(3) A Rendelet 2.§. (4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
 



„ (4) Az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat Fülöp Község közigazgatási területére terjed 
ki. Az ingatlanhasználó a jelen rendeletben meghatározottak szerint jogosult és köteles igénybe venni 
az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat keretében biztosított közszolgáltatást” 
 
(4) A Rendelet 2.§. (5) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(5) Az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat biztosítás során az ingatlanhasználó és a 
közszolgáltató közötti jogviszonyt a települési szilárd hulladékra vonatkozó közszolgáltatás esetében 
az a tény hozza létre, hogy a közszolgáltató az ingatlanhasználó számára a közszolgáltatást felajánlja, 
a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll. 
 

3.§. 
 

A Rendelet 8.§. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 (2)  Az ingatlanhasználó személyében bekövetkező változás esetén a korábbi és az  új 
ingatlanhasználó is köteles  15 napon belül -  írásban -  bejelenteni a Koordináló szervnek a változást, 
csatolva a változást igazoló dokumentumot ( pl. adásvételi szerződés, bérleti szerződés). 

 
4.§. 

 
A Rendelet 11.§.  (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„ (2) Az ingatlanhasználó személyében bekövetkező változás esetén a közszolgáltatási díjat a 
Koordináló szervnek történt bejelentés hónapjának utolsó napjáig a korábbi, azt követően pedig az új 
ingatlanhasználó köteles megfizetni.” 

 
5.§.  

 
A Rendelet 13.§-a hatályon kívül helyezésre kerül. 

 
6.§. 

 
Ez a rendelet   kihirdetését követő napon lép hatályba,  és a hatályba lépését követő napon hatályát 
veszíti.  
 
 
Hutóczki Péter                                                                                  Dr. Csősz Péter  
  polgármester                                                                                               jegyző 
 
A rendelet kihirdetve: 
 
Fülöp, 2016. június 29. 
 
                                                                                                      Dr. Csősz Péter 
                                                                                                             jegyző 
 
 
 
 


