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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2016. július 6-án tartandó ülésére 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra vonatkozó helyi szabályozás felülvizsgálatára 

 

Előterjesztést készítette: Dr. Blága János, jegyző 

Tárgyalja: Településfejlesztési, Közbeszerzési és 

Turisztikai Bizottság 

Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság 

Elfogadás módja:  A szerződés elfogadására vonatkozó 

határozat-egyszerű többség 

A hulladékgazdálkodási rendelet 

tekintetében-minősített többség 

 

Tisztelt Képviselő-testület!  

 

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) 2016. április 1. napjától 

hatályos és 2016. július 1. napján hatályba lépő, a hulladékgazdálkodási rendszert átalakító 

rendelkezéseinek célja, hogy az Európai Unió felé vállalt hulladékgazdálkodást érintő 

kötelezettségek teljesítése érdekében a hulladékgazdálkodás területén elkülönüljenek az 

állami és önkormányzati hatáskörök, valamint hogy kialakuljon egy egységes nonprofit 

közszolgáltatási rendszer nullszaldós működéssel. 

 

A jogszabályi módosítások jelentős kötelezettségeket rónak Önkormányzatunkra. Ennek 

keretében szükségessé vált egy új közszolgáltatási szerződés megkötése valamint a hatályos 

hulladékgazdálkodási rendeletünk felülvizsgálata.  

 

A jogszabályi kötelezettségek az alábbiak szerint foglalhatóak össze:  

 

- tekintettel arra, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződések 

módosításának Ht. szerinti határideje 2016. június 30. napja, ezért a vonatkozó 

rendeletek felülvizsgálatát is szükséges elvégezni eddig az időpontig, figyelemmel a 

Ht. 2016. április 1. napjától hatályos rendelkezéseire és az OHKT-ban foglaltakra, 

melyek közül a legfontosabbak a következőek: 

- a rendeletekben az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat tartalmának 

meghatározása során rendelkezni kell a Ht. 2. § (1) bekezdés 27a. szerinti 

önkormányzati feladatokról (rendeletalkotás, közszolgáltató kiválasztása, 

közszolgáltatási szerződés megkötése) és a Ht. 42. § (1) bekezdésével összhangban a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó feladatokról.  

- a rendeletekben a közszolgáltatási terület határait az OHKT-ban foglaltakkal 

összhangban kell meghatározni. 

- a rendeletekből hatályon kívül kell helyezni a személyes adatok kezelésére vonatkozó 

szabályokat.  

- a közszolgáltatási díjjal kapcsolatban kizárólag annyi szabályt tartalmazhat a rendelet, 

hogy azt az ingatlanhasználó a Koordináló szerv részére fizeti meg, azt a Koordináló 

szerv szedi be és állítja ki a számlát.  

- a szolgáltatási díjjal kapcsolatban kizárólag annyi szabályt tartalmazhat a rendelet, 

hogy a közszolgáltató részére a Koordináló szerv a közszolgáltatási szerződésben 

rögzített feladataiért szolgáltatási díjat fizet. 
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Fenti jogszabályi kötelezettségek teljesítésére önkormányzatunk jelenlegi közszolgáltatója 

részéről előkészítésre került a Ht. új rendelkezéseinek megfelelő közszolgáltatási szerződés. A 

közszolgáltatási szerződést jelen előterjesztés mellékleteként megtekinthetik a Tisztelt 

Képviselők. Kérem, hogy a mellékelt határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek. 

 

A közszolgáltatási szerződésen túl előkészítésre került a helyi hulladékrendelet módodítása is, 

amelyet szintén jelen előterjesztés mellékleteként tekinthetnek meg, kérem, hogy az elfogadni 

szíveskedjenek.  

 

Füzesgyarmat, 2016. június 30. 

 

Bere Károly 

polgármester 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

…./2016. (VII. 6.) határozata 

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosításáról 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi 

CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) 92/B. § (2) bekezdése alapján jelen határozat I. sz. 

melléklete szerinti tartalommmal módosítja és fogadja el egységes szerkezetben, a Karcag 

Térségi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft.-vel kötött hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatási szerződését.  

 

A Képviselő-testület felhívja a közszolgáltatót, hogy a Ht.-ben meghatározott határidőig 

gondoskodjon a Ht. 32/A. § (1) f) pontja szerinti megfelelőségi vélemény megszerzéséről. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatási szerződés módosítását a közszolgáltatóval írja alá.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Bere Károly, polgármester 

 

 

RENDELET TERVEZET 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

…./2016. (VII. 6.) rendelete  

a települési hulladékgazdálkodásról szóló 7/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendelet 

módosításról 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2) 

bekezdés … pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a hulladékról szóló 2012. évi 

CLXXXV. törvény 35. §-ban kapott felhatalmazás alapján, a Képviselő-testület Gazdálkodás 

és Ellenőrzési, valamint Településfejlesztési, Közbeszerzési és turisztikai Bizottságának 

véleményét kikérően, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás helyi ellátására vonatkozó 

önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról az alábbiakat rendeli el: 
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1. § 

 

(1) Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének a települési 

hulladékgazdálkodásról szóló 7/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Hr.) 2. 

§-a az alábbi (1a) bekezdéssel egészül ki: 

 

„(1a) Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete gondoskodik az 

önkormányzat közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás helyi szintű 

részletszabályainak meghatározásáról, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltató 

kiválasztásáról, valamint a közszolgáltatási szerződés megkötéséről.”  

 

 

(2) A Hr. 2. § (3) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

 

„(3) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében közszolgáltató az alábbi 

tevékenységek elvégzésére kötelezett: 

 

a) az ingatlanhasználók által a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített 

gyűjtőedényben gyűjtött települési hulladékot az ingatlanhasználóktól összegyűjti és elszállítja 

- ideértve a háztartásban képződő zöldhulladék, vegyes hulladék, valamint az elkülönítetten 

gyűjtött hulladék összegyűjtését és elszállítását is -, 

b) a lomtalanítás körébe tartozó lomhulladékot az ingatlanhasználóktól összegyűjti, illetve 

átveszi és elszállítja, 

c) az általa üzemeltetett hulladékgyűjtő ponton, hulladékgyűjtő udvaron gyűjtött vagy átvételi 

helyen átvett hulladékot összegyűjti és elszállítja, 

d) az elhagyott, illetve ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett hulladékot összegyűjti, 

elszállítja és gondoskodik a hulladék kezeléséről, ha erre a települési önkormányzattal 

megkötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződése kiterjed, 

e) gondoskodik az a)-d) pontban meghatározott hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe 

tartozó hulladék kezeléséről, 

f) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással érintett hulladékgazdálkodási létesítményt 

üzemelteti, és 

g) - jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - legalább negyedévente, utólag a 

hulladékgazdálkodási díj fizetésére kötelezett ingatlanhasználó vagy tőle a fizetési 

kötelezettséget jogszerűen átvállaló személy vagy önkormányzat részére számlát állít ki.” 

 

 (3) A Hr. 13. § (1) és (2)  bekezdései helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„(1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásért felelős miniszter által megállapított 

közszolgáltatási díjat, az ingatlanhasználó a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és 

Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: Koordináló szervezet) 

részére fizeti meg.  

(2) A Koordináló Szervezet a közszolgáltatást ellátó Karcag Térségi Hulladékgazdálkodási 

Közszolgáltató Nonprofit Kft. részére, a jogszabályokban meghatározottak szerint 

szolgáltatási díjat fizet.” 

 

(4) A Hr. 6. § (1) bekezdés a) pontjának helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„a) a biológiailag lebomló hulladékot tartalmazó vegyek hulladék elszálítása legalább heti 

egy alkalommal,” 
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(4) A Hr. 6. § (1) bekezdése az alábbi g) ponttal egészül ki: 

 

„g) a közszolgáltató köteles a településen keletkező és összegyűjtött zöld hulladékot legalább 

évi 10 alkalommal összegyűjteni és elszállítani.” 

 

2. § 

 

Hatályukat vesztik a Hr. 15. § (3)-(6) bekezdései.  

 

3. § 

 

Jelen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.  

 
Füzesgyarmat, 2016. július 6.  

 

 

Bere Károly Dr. Blága János 

polgármester jegyző 

 

 


