Porpác község Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2015. (V.27.) rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok
rendjéről, a település tisztaságáról és a hulladékkezelési közszolgáltatásról
szóló 2/2003. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Porpác község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi
CLXXXV. törvény 88.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 5. pontjában, a hulladékról
szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
1. §
A helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról
és a hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 2/2003. (II.12.) önkormányzati rendelet
(továbbiakban: Ör.) 12.§ (7) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép, továbbá a rendelet
12.§-a kiegészül az alábbi (9) bekezdéssel:
„(7) A helyi kötelező hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tekintetében az ingatlan tulajdonos
és a hulladékgazdálkodási közszolgáltató közötti jogviszony, az önkormányzat által a
közszolgáltatóval települési szilárd hulladék gyűjtésére, szállítására és kezelésére vonatkozóan
megkötött közszolgáltatási szerződés alapján jön létre. A részletes szabályokat a közszolgáltató
az ingatlantulajdonossal egyedi szerződésben szabályozza.
(9) A természetes személy ingatlantulajdonosnak a kötelező közszolgáltatás igénybevétele
során részt kell vennie a házhoz menő elkülönített szelektív díjmentes hulladékgyűjtésben,
mely során családi házaknál gyűjtőzsákban havonta egy alkalommal történik a papír-,
műanyag-, fém-, és a vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék gyűjtése. Az üveg
csomagolási hulladékot a hulladékgyűjtő sziget konténerében kell elhelyezni. A gyűjtés során
az üveg csomagolási hulladékot a papír-, műanyag-, fém-, és vegyes összetételű kompozit
csomagolási hulladéktól elkülönítetten kell gyűjteni.”

2.§
Az Ör. az alábbi 12/A. §-sal és megelőző címmel egészül ki:

„A közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó szerződés egyes tartalmi elemei
12/A.§
(1) Az ingatlan-tulajdonos és a szolgáltató a kötelezően igénybe veendő közszolgáltatásra
vonatkozóan, a szolgáltatónak és az ingatlan tulajdonosnak jogaikra és kötelezettségeikre,
valamint a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozóan szerződést kötnek.

(2) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatás
igénybevételéről szóló szerződésben meg kell határozni a szerződő feleket: a szolgáltatót és
a megrendelő ingatlan-tulajdonost.
(3) A szerződésben meg kell jelölni:
a) a közszolgáltatás igénybevételének kezdő napját,
b) a teljesítés helyét,
c) a megrendelő rendelkezésére bocsátott gyűjtőedényt űrtartalom és darabszám szerint,
d) az ürítési gyakoriságot és az ürítés idejét,
e) a megrendelő által meghatározott, az ingatlanon előreláthatólag keletkező hulladék
mennyiségét, amelyre a közszolgáltatást a megrendelő igénybe veszi.
(4) A szerződésben rendelkezni kell továbbá:
a) a gyűjtőedények használatának jogcíméről és módjáról,
b) a közszolgáltatási díjról és alkalmazásának feltételeiről,
c) a közszolgáltatás mértékét meghaladó, a megrendelő igényei szerinti esetleges
többlet szolgáltatásról és annak díjáról.
d) a közszolgáltatási díj megfizetésének módjáról,
e) a szerződés módosításának, felmondásának feltételeiről,
f) az irányadó jogszabályok meghatározásáról.
(5) A szolgáltató és a megrendelő által megkötött szerződésnek a szállítás gyakoriságára és
az edényzet méretére vonatkozó módosítására bejelentést követő negyedév első napjától
kerülhet sor, feltéve, hogy a negyedévet megelőzően legalább 30 nappal korábban azt a
szolgáltatónál kezdeményezte a megrendelő.
(6) Az ingatlantulajdonos személyében bekövetkezett változás, illetve új lakóház
használatbavétele esetén az új ingatlantulajdonosok a szolgáltató szerződéskötési
ajánlatának kézhezvételétől számított 30 napon belül kötelesek a közszolgáltatás
teljesítésére vonatkozó szerződést megkötni.”

3.§
Az Ör. az alábbi 13/A. §-sal és megelőző címmel egészül ki:

„Az üdülőingatlanokra és az időlegesen használt ingatlanokra vonatkozó sajátos
szabályok
13/A.§
(1) Az ingatlantulajdonos az üdülőnek minősülő, vagy időlegesen használt ingatlan esetén,
amennyiben az 13.§-ban meghatározott feltételek fennállnak kérheti a szolgáltatótól a
hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatás szüneteltetését, feltéve, hogy az
ingatlantulajdonos által megjelölt időszakban az ingatlant ténylegesen senki nem használja.
(2) Az ingatlan üdülő rendeltetését az ingatlan-nyilvántartás adataival kell bizonyítani.

(3) Ha az (1) bekezdés szerinti feltételeiben változás következik be, az ingatlantulajdonos a
szolgáltatónak haladéktalanul írásban köteles azt bejelenteni.
(4) Amennyiben a bejelentett használaton kívüli időszak alatt a közszolgáltatás körébe tartozó
hulladék kerül kihelyezésre, úgy – az ingatlan-tulajdonos egyidejű értesítése mellett – a
szolgáltató a hulladékot köteles elszállítani, a hulladék mennyiségének megfelelő díj
felszámítása mellett.”

4. §
(1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát
veszti.
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