
Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének

5/2014. (VII. 08.) önkormányzati rendelete 

a köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről, a
közterület használatáról és üzemképtelen járművek elhelyezésének rendjéről szóló

19/2010. (XII. 23.) önkormányzati rendelete módosításáról

Balatonrendes  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  Közép-dunántúli  Környezetvédelmi  és
Természetvédelmi Felügyelőség véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1.  §  Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testületének  a  köztisztaságról  és  a
szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről, a közterület használatáról
és üzemképtelen járművek elhelyezésének rendjéről szóló 19/2010. (XII. 23.) önkormányzati
rendelete (a továbbiakban: Hgr.) 17. § (19) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(19)  Gazdálkodó  szervezet  ingatlanhasználó  a  hulladékról  szóló  2012.  évi  CLXXXV.
törvényben  meghatározott  kötelezettségét  a  közszolgáltatóval  kötött  szerződés  alapján
teljesíti.” 

2. § A Hgr. 18. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) Üdülőingatlanok esetében a használati szezon időtartama április 1-jétől szeptember 30-
áig tart.”

3. § A Hgr. 18. § (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(12) Az ingatlan (7) és (10) bekezdésben meghatározott használaton kívüliségét a Szolgáltató
ellenőrizheti.”

4. § A Hgr. 
a)  16.  §  (1)  bekezdésében  a  „a  Remondis  Tapolca  Környezetvédelmi  Szolgáltató  Kft.”
szövegrész helyébe a „az NHSZ Tapolca Kft.”;
b) 16. § (1) bekezdésében a „a szelektíven” szövegrész helyébe a „az elkülönítetten”;
c) 16. § (9) bekezdésében a „A szelektíven” szövegrész helyébe a „Az elkülönítetten”
d)  16.  §  (9)  bekezdésében  a  „Közszolgáltató  válogatóművében”  szövegrész  helyébe  a
„Veszprémi  Hulladékgazdálkodási  Közszolgáltató  Nonprofit  Kft.  üzemeltetésében  levő
veszprémi válogató csarnokban”;
e) 16. § (11) bekezdésében a „szelektíven” szövegrész helyébe a „elkülönítetten”;
f) 16. § (11a) bekezdésében a „A szeletív” szövegrész helyébe a „Az elkülönített”;
g)  17.  §  (16)  bekezdés  c)  pontjában  a  „szelektív  hulladékgyűjtő  szigeteken”  szövegrész
helyébe  a  „elkülönített  hulladék  gyűjtőszigeteken”,  a  „szelektíven”  szövegrész  helyébe  a
„elkülönítetten”;
h) 17.  § (16) bekezdés d) pontjában a „nagy darabos,  lomtalanítás  körébe vont  települési
szilárd hulladék” szövegrész helyébe a „lomhulladék”;
i)  18.  §  (4)  bekezdésében  a  „Tulajdonosváltás”  szövegrész  helyébe  a  „Ingatlanhasználó  -
váltás”,  a  „tulajdonosa”  szövegrész  helyébe  a  „használója”,  a  „a  tulajdonosváltozást”
szövegrész helyébe a „az ingatlanhasználó-változást”;
j) 18. § (8) bekezdésében a „a tulajdonos” szövegrész helyébe a „az ingatlanhasználó”;



k) 23. § (4) bekezdésében a „ingatlantulajdonos” szövegrész helyébe a „ingatlanhasználó”
szöveg lép

5. § Hatályát veszti a Hgr.
a) 18. § (11) bekezdése;
b) 2. § (1) bekezdésében, 16. § (1)-(3), (9), (11) bekezdésében, 17. § (2) bekezdésében, (16)
bekezdés c) pontjában a „szilárd” szövegrész;
c)  16.  §  (3)  bekezdésében  a  „(háztartási  hulladékkal)”  és  a  „(a  jelen  rendelet  2.  §-ában
rögzített, a rendelet hatálya alá tartozó szolgáltatást igénybevevőt)” szövegrész;
d) 21. §-a;
e) 53. § (2)-(3) és (5)-(6) bekezdése.

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

   Fuchs Henrik   dr. Szabó Tímea
   polgármester         jegyző

A kihirdetés napja: 2014. július 8. 

 dr. Szabó Tímea
         jegyző 
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