
 

Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  

9/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 

A helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 9/2014. (III.27.) önkormányzati 

rendelet módosításáról  

 

Móricgát Községi Önkormányzata Képviselő-testülete hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. 

törvény 35. §-ában, 39.§ (2) és (5) bekezdésében és a 88.§ (4) bekezdésében  kapott 

felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a  

következőket rendeli el: 

 

 

1. §  A helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 9/2014. (III.27.) önkormányzati 

rendelet  (továbbiakban: Rendelet )   1. § (2) bekezdése  helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

 (2)  A rendelet területi hatálya Móricgát  közigazgatási területére terjed ki. 

 

 

2. § Hatályát veszti a Rendelet 1. § (3) bekezdése. 

 

3. §  A Rendelet 1. § (4) bekezdése  helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

(4) Az ingatlanhasználó köteles: 

a) az ingatlanán keletkező hulladék mennyiségét alacsony szinten tartani,  

b) a települési hulladékot az elszállításra való átvételig úgy gyűjteni, illetve tárolni, 

hogy a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne 

veszélyeztesse, a természetes és épített környezetet ne szennyezze, a növény- és 

állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja,  

c) az ingatlanán keletkező települési hulladék kezelésére az önkormányzat által 

szervezett közszolgáltatást igénybe venni, illetve a hulladékot a begyűjtésre e 

rendeletben feljogosított szolgáltatónak átadni és a közszolgáltatási díjat 

megfizetni.  

 

4. § A Rendelet 2. § (1) bekezdése  helyébe a következő rendelkezés lép: 

(1) Móricgát község  közigazgatási területén a települési hulladékkal kapcsolatos kötelező 

helyi közszolgáltatás ellátására a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási 

Önkormányzati Társulás által kiírt és a Közbeszerzési Értesítő 2014 évi 40. számában KÉ 

6134/2014 számon megjelent ajánlattételi felhívás nyertes ajánlattevője: HOMOKHÁTSÁGI 

KONZORCIUM CSONGRÁD 2014. konzorcium jogosult. A HOMOKHÁTSÁGI 

KONZORCIUM CSONGRÁD 2014. konzorcium tagjai:  

Az FBH-NP Nonprofit Közszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (6521 Vaskút, 0551/2 

hrsz., cégjegyzékszám: 03-09-126039, adószám: 4290054-2-03, képviseli: Agatics Roland 

ügyvezető) Konzorciumvezető és a Csongrádi Víz- és Kommunális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 

Társaság (6640 Csongrád, Bercsényi M. u. 39., cégjegyzékszám: 06-09-003054, adószám: 

11092715-2-06, képviseli: Puskás Jenő ügyvezető) Konzorciumi Tag. 



5. § A Rendelet 2. § (2) bekezdése  helyébe a következő rendelkezés lép: 

(2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységen belül a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatás körébe tartozó hulladék átvétele, gyűjtése, szállítása, kezelése, hulladékgazdálkodási 

létesítmények üzemeltetése feladatokat az FBH-NP Nonprofit KFT, a Kalocsai Parkgondozó és 

Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, a Csongrádi Víz- és Kommunális 

Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, a KUNSÁG-HALAS Hulladékgazdálkodási Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű Társaság és a Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű 

Társaság közösen végzik. Az FBH-NP Nonprofit KFT  mint közszolgáltató rendelkezik 

közszolgáltatási engedéllyel és minősítési engedéllyel. 

 

 

6. § A Rendelet 3. § (1) –(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

(1) Az Önkormányzat a hulladékgazdálkodási feladatainak ellátása érdekében együttműködik 

a Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Rendszerbe tartozó települési önkormányzatokkal. 

 

(2)Az Önkormányzat Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Rendszer tagjai által 

meghatározott felgyői közszolgáltatási területhez és az e területre szervezett regionális 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendszerhez tartozik. 

 

(3)Az Önkormányzat az együttműködés keretében az érintett települések igényeit kielégítő 

regionális hulladékgazdálkodási létesítmény helyeként a felgyői 0294/27 hrsz. Felgyői 

Regionális Hulladékkezelő Központot jelöli ki. 

 

(4)Az önkormányzat szükség esetén gondoskodik a Közszolgáltató javaslata alapján a 

hulladékgyűjtő pontok kijelöléséről, a létesítmények megvalósításáról és a Közszolgáltató 

útján a működtetésükről, valamint biztosítja a közterület térítésmentes használatát az indokolt 

mennyiségű gyűjtőedény kihelyezéséhez, tárolásához és megközelítéséhez. 

 

 

7. § A Rendelet 4. §-a a következő (2a)  bekezdéssel egészül ki: 

(2a) A közszolgáltatás ellátását a közszolgáltató Jászszentlászló központi belterületén házhoz 

menő hulladékszállítással biztosítja. (továbbiakban: házhoz menő hulladékszállításba bevont 

terület) 

 

8. § A Rendelet 4. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

(5) A házhoz menő  hulladékszállításba be nem vont területeken a szolgáltató az 

önkormányzattal előre egyeztetett, szállítójárművek közlekedésére alkalmas gyűjtőpontokon 

biztosítja, ahonnan a közszolgáltató elszállítja a megvásárolt, azonosító jellel ellátott  

zsákokban – melynek ára magában foglalja a hulladék elszállításának és ártalmatlanításának 

a költségét -  kihelyezett hulladékot 



 

9 § A Rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

(2) A házhoz menő hulladékszállításba be nem vont területeken a zsákokat a 4.§ (5) 

bekezdésben megjelölt helyre kell kihelyezni. 

 

10.  §   Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.  

 

 

 

Jászszentlászló, 2015. április 24. 

 

 

 

 

        Csontos Máté Valentovics Beáta 
 polgármester jegyző 

 

 

 

Ez a Képviselő-testületi rendelet 2015. március 24. kihirdetve. 

 

 

 

 

 

 

 

  Valentovics Beáta 

  jegyző 

 

 


