
Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

17/2017.(X.27.) önkormányzati rendelete 

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 3/2014. (III.4.) önkormányzati 

rendeletének módosításáról 

 

Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, Magyarország Alaptörvénye 32. 

cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011 évi 

CLXXXIX törvény 13.§. (1) bekezdés 19. pontjában, a hulladékról szóló 2012. évi 

CLXXXV. törvény 35. §-ban biztosított felhatalmazás alapján meghatározott feladatkörében 

eljárva az alábbi rendeletet alkotja, a Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási 

Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Osztálya véleményének kikérésével: 

 

1.§ 

 

Celldömölk Város Önkormányzata képviselő-testületének a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatásról szóló 3/2014. (III.4.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet)  

1. § d) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„d) a Celldömölk 086 hrsz alatti települési hulladék udvar (az elkülönítetten gyűjtött 

települési hulladék átvételére és az elszállításig elkülönített módon történő tárolására szolgáló, 

felügyelettel ellátott zárt begyűjtőhely) üzemeltetésére, a beszállított hulladék kezelésére, 

hulladékgazdálkodási létesítménybe történő elszállítására;” 

 

2. § 

 

3. § (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„(1) Az önkormányzat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról 2017. október 1-

től 2017. december 31-ig az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és 

Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-vel (a továbbiakban: közszolgáltató) a közbeszerzésekről 

szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés j) pontja alapján kötött közszolgáltatási 

szerződés útján gondoskodik. A közszolgáltatás ellátására kötött szerződés megszűnése, vagy 

megszűntetése esetén az önkormányzat a Ht. vonatkozó előírásainak megfelelő 

alkalmazásával gondoskodik a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról.” 

 

3. § 

 

A rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

 

„(1) Az összegyűjtött háztartási hulladék vegyes hulladék részét ártalmatlanítás céljából a 

közszolgáltató kizárólag az Önkormányzat által erre a célra kijelölt létesítménybe, a 

ZALAISPA Társulás tulajdonában, a ZALAISPA Zrt. üzemeltetésében lévő zalabéri 3096/12 

hrsz-ú ingatlanon lévő hulladékártalmatlanító létesítménybe szállíthatja. A közszolgáltató az 

elkülönítetten gyűjtött hulladék gyűjtéséről, átvételéről, kezeléséről, illetve hasznosításáról a 

központi jogszabályokban meghatározott módon gondoskodik.” 

 



4. § 

 

A rendelet 15. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

 

„(1) A közszolgáltató az ingatlanhasználó hulladékgazdálkodással kapcsolatos 

bejelentéseinek intézése, panaszainak kivizsgálása, orvoslása és a közszolgáltatással 

kapcsolatos általános tájékoztatásnyújtás biztosítása érdekében ügyfélszolgálatot működtet.” 

 

5. § 

 

Hatályát veszti a rendelet 3. § (3) bekezdése, a 8. § (2) bekezdés c) pontja, a 11. § (1) és (2) 

bekezdése. 

 

 

6.§ 

 

A rendelet 2017. december 1-jén lép hatályba. 

 

 

Celldömölk, 2017. október 26. 

 

 

 

Fehér László        Farkas Gábor 

polgármester               jegyző 

 

 

 

A rendelet kihirdetve: Celldömölk, 2017. október 27. 

 

 

         Farkas Gábor 

                 jegyző 

 

    

 

 


