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Nagybánhegyes község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

5/2017. (III.24.) Ör. rendelete 
A hulladékgazdálkodás közszolgáltatásról szóló 6/2016.(VI.24.) Ör. számú rendelet 

módosításáról 
 

Nagybánhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi 
CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. 
cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. §(1) bekezdés 19. pontjában és a hulladékról szóló 2012. évi 
CLXXXV. törvény 35. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a a Magyarország helyi 
Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában 
biztosított véleményezési jogkörében eljáró Szociális és pénzügyi, illetve Ügyrendi és jogi  
bizottság véleményének kikérésével a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 
6/2016.(VI.24.) Ör. számú rendeletét (Továbbiakban: R) az alábbiak szerint módosítja: 

1.§ Az R. 1.§ bekezdése az alábbiakkal egészül ki: 

(4) Nagybánhegyes Község  Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) a hulladékról 
szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 36. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a 
hulladékgazdálkodási feladatainak ellátása érdekében – több helyi önkormányzattal közösen – 
társulást hozott létre, Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer 
Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás (a továbbiakban: DAREH Önkormányzati 
Társulás) elnevezéssel. Az önkormányzat Képviselő-testülete döntést hozott a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontja 
szerinti hulladékgazdálkodási kötelező önkormányzati feladat- és hatáskörnek – ide nem értve 
a rendeletalkotási kötelezettséget – a DAREH Önkormányzati Társulás részére történő 
átadásáról, amely döntése 2017. március 1. napjától hatályos. A DAREH Önkormányzati 
Társulás a közszolgáltatással kapcsolatos feladatokat az egyszemélyes tulajdonában álló 
nonprofit gazdasági társasággal, a DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit 
Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (a továbbiakban: Közszolgáltató) kötött 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés útján – esetlegesen együttműködő partner 
vagy alvállalkozók bevonásával – látja el. 

2.§ Az R. 2. sz. melléklete az alábbiakkal egészül ki: 

4. Vegyes hulladék gyűjtése 

A vegyes hulladék szállításának minimális gyakorisága heti egyszeri alkalom. 

3.§ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba és kihirdetését követő napon hatályát veszti. 

Nagybánhegyes, 2017. március 23. 

 Farkas Sándor Giliczó Pálné 
 polgármester jegyző 

Kihirdetve: 2017. március 24. 

 Giliczó Pálné 
 jegyző 
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