
Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének

10/2016. (X. 05.) önkormányzati rendelete

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi 
közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról szóló 11/2004. (VI. 18.)

önkormányzati rendelete módosításáról

Balatonhenye  Község  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 környezet
védelmének  általános  szabályairól  szóló  1995.  évi  LIII.  törvény  48.  §  (3)  bekezdésében
biztosított véleményezési jogkörében eljáró Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi
és Természetvédelmi Főosztály véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1.  §  Balatonhenye  Község  Önkormányzata  Képviselő-testületének  a  települési  szilárd
hulladékkal  kapcsolatos  hulladékkezelési  helyi  közszolgáltatásról  és  a  közterületek
tisztántartásáról szóló 11/2004. (VI. 18.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Hgr.) 5.§-
a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A közszolgáltatási díj számlázását és a díjak beszedését a Nemzeti Hulladékgazdálkodási
Koordinációs és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság végzi.”

2. § A Hgr. 8.§ (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„ b) az elkülönített hulladékgyűjtés céljára,
   ba) a gyűjtőszigetre kihelyezett konténerek rendszeres ürítése,
   bb) a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés havi egy alkalommal történő ürítése;”

3.§ A Hgr. 26.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„ (1) Az elkülönített gyűjtés céljára
a) a közterületre kihelyezett konténer áll az ingatlanhasználók részére, 
aa) melyek kialakítása jelzi rendeltetésüket, jelöléssel, felirattal ellátott vagy speciális 
kialakítású, így különösen más színű,
ab) melybe kizárólag a rendeltetésének megfelelő anyag helyezhető.
b) a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtésre a Közszolgáltató
ba) kerekes hulladékgyűjtő edényt biztosít az egész évben szolgáltatást igénybevevők részére,
bb) emblémás zsákot biztosít üdülőingatlan esetén, a szolgáltatást igénybe vevők részére.”

4.§ Hatályát veszti a Hgr.



a) 8.§ (2)-(5) bekezdése,
b) 13.§ (6) bekezdése,
c) 26.§ (2) bekezdése.

5.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

       Kovács Csaba Károly            dr. Szabó Tímea
   polgármester         jegyző

A kihirdetés napja: 2016. október 05. 

 dr. Szabó Tímea
         jegyző 
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