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Napirend: 2.  
 

Ügyiratszám:  1/132-43/2016. 
 

ELŐTERJESZTÉS 
 

a Képviselő-testület 2016. augusztus 10-i nyilvános ülésére 
 

Tárgy:  Uzsa  Község Önkormányzata Képviselő-testületének  a települési 
szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi 
közszolgáltatásról, a köztisztaság fenntartásáról és a környezet 
védelméről szóló 12/2006. (VI.30.) Kt. rendelet módosításáról 

Előterjesztő: Szántói Imre polgármester 
 

Készítette:  Dr. Gelencsér Ottó jegyző 
Molnár Szabolcs főtanácsos 
 

Meghívottak:  - 
 

Döntéshozatal: A  rendelet megalkotásához a megválasztott képviselők több , mint 
felének „igen” szavazat szükséges( minősített többség) ! 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Uzsa  Község Önkormányzata Képviselő-testületének  a települési szilárd és folyékony hulladékkal 
kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról, a köztisztaság fenntartásáról és a környezet 
védelméről szóló 12/2006. (VI.30.) Kt. önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet): az 
időközben bekövetkezett jogszabályi változások miatti  indokolt a hulladékszállítási 
közszolgáltatásokra vonatkozó részeinek felülvizsgálata. 
.  
 
 

Általános indokolás 
 
 

A települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendeletet 
(a továbbiakban: Rendelet) a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: 
Htv.) 2016. április 1-jei változása miatt módosításra szorul. 

 A Htv. kiegészül az állami hulladékgazdálkodási közfeladatról szóló rendelkezésekkel, 
melyek szerint az állami hulladékgazdálkodási közfeladat keretében az állam 

-meghatározza a hulladékgazdálkodás országos céljait,  

-meghatározza a hulladékgazdálkodás fejlesztésének irányait, 

-ellátja az önkormányzatok közötti és a regionális koordinációt, 

-elkészíti az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervet, amely többek között 
meghatározza a közszolgáltatás ellátásának optimális területi lehatárolását és az adott 
területen minimálisan ellátandó közszolgáltatási feladatokat, 
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-megállapítja, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendszerelem fejlesztése 
megfelel-e az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervnek, 

-megállapítja, hogy a közszolgáltató tevékenysége megfelel-e az Országos 
Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervben foglaltaknak, és arról véleményt állít 
ki, 

-a hulladékgazdálkodás országos szintű céljainak és fejlesztési irányainak teljesülése 
érdekében kialakítja az infrastrukturális erőforrások optimális használatának rendszerét, 

-kezeli az önkormányzatok, önkormányzati társulások által önkéntesen vagyonkezelés 
körében rábízott vagyont, 

-beszedi a közszolgáltatási díjat és kifizeti a közszolgáltatóknak a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási díj megállapításáért felelős miniszter által meghatározott szolgáltatási 
díjat, 

-kezeli a közszolgáltatás keretében keletkező kintlévőségeket. 

  

Ezen feladatok ellátására az állam létrehozta a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és 
Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságot, mint koordináló szervezetet (a 
továbbiakban: Koordináló szerv). 

 A helyi közszolgáltatónak és a települési önkormányzatnak meg kell adnia minden adatot és 
információt, ami a Koordináló szerv feladatkörének gyakorlásához szükséges. A Koordináló 
szerv kezelheti és nyilvántarthatja ezeket az adatokat. A Koordináló szerv jogosult a 
számlázási, díjbeszedési, valamint a díjhátralék-kezelési feladatkörében a személyes adatok 
körére vonatkozó csoportos adatszolgáltatást kérni a járási hivatal illetékes szervétől.  

 Fentiekre tekintettel a számlázással és személyes adatok kezelésével kapcsolatos helyi 
jogszabályi rendelkezések módosítása, illetve egyes részek hatályon kívül helyezése 
szükséges. 

 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megvitatni és elfogadni szíveskedjen. 
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Részletes indokolás 

 
1. §-hoz 

 
A Rendelet 1. § -ában szabályozásra kerül a közszolgálatási díj számlázása és díjak beszedése.  
 

2. §-hoz 
 

A Rendelet 2. § -ában szabályozásra kerül a háztartások hulladékszállításnál igénybe veendő kötelező 
űrtartalma. 

 
 

3. §-hoz 
 

A Rendelet 3. § -ában a különböző méretű hulladékgyűjtő edényzetek igényvételének feltételeit 
szabályozza. 

 
4. §-hoz 

 
A Rendelet 4. § -ában a számlázást végző szervezet nevét szabályozza.. 

 
5. §-hoz 

 
A Rendelet 5. §-ában, a közszolgálati díj megállapításának rendszerét szabályozza. 
 
 

6. §-hoz 
 
.A Rendelet 7. §-ában, a hatályon kívül helyezendő szövegrészt tartalmazza 

 
 

7. §-hoz 
 
 

A Rendelet hatályba lépését szabályozó rendelkezéseit tartalmazza. 
 
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni, és elfogadni szíveskedjen.  
 
 
 
Lesenceistvánd, 2016. június 22. 
 
 
 
            Szántói Imre 
            polgármester
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A fentiek alapján az alábbi rendelet-tervezet kerül előterjesztésre: 
 

Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
___/2016. (VI.... ) önkormányzati rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkal 
kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról, a köztisztaság fenntartásáról és a 

környezet védelméről szóló 12/2006. (VI.30.) Kt. rendelet (továbbiakban Rendelet) 
módosításáról. 

 
 
Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. 
§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) a) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el: 

  
 
1. §  A Rendelet 1. § (8) bekezdése az alábbi (d) ponttal egészül ki: 

„1. § (8) (d) A közszolgáltatási díj számlázását és a díjak beszedését a Nemzeti 
Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság végzi (a továbbiakban: Koordináló szerv) 

 
 
2. § A Rendelet 3. § (2) bekezdésének helyébe az alábbi bekezdés lép:  

 
3. § (2)  Uzsa Község közigazgatási területén háztartásonként kötelezően igénybe veendő 
űrtartalom:  
a) maximum 2 fő/háztartás esetében legalább 60 liter/hét 
b) 3 fő/háztartás esetében legalább 80 liter/hét 

        c) 4 vagy több fő/háztartás esetében legalább 120 liter/hét. 
d) Külterületi (zártkerti) időlegesen használt ingatlanok esetében legalább 60 liter/hét 

 
 

3. § A Rendelet 3. § (6) c)pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
3. § (6) c)  Az igénylőknek a jogosultság igénybevételéhez a nyilatkozatban igényelt 
gyűjtőedényzettel kell rendelkeznie. Amennyiben az igénylő nem rendelkezik a 60 vagy 80 
literes gyűjtőedénnyel, úgy a kötelezően igénybe veendő 120 liter után kell a díjat fizetni. 

 
 

 
4. § (1) A Rendelet  3. § (6) d) pontjában, a 3/A. § (3), (9) bekezdéseiben  a  
         „ Közszolgáltató” szövegrész helyébe a „Koordináló szerv” szöveg lép. 
 
 
 
5. § A Rendelet 15. §-a helyébe az alábbi 15.§  lép: 

   
15. § (1) A közszolgáltatási díj megállapítása a Ht. 46. §-a valamint a 91. §-a alapján 
történik. A közszolgáltatási díj kéttényezős díj, mely rendelkezésre állási díjból és ürítési 
díjból áll.  
(2) A közszolgáltatási díj tartalmazza a hulladékkezelés teljes folyamatának költségét és a 
lomtalanításkor keletkező hulladék évi egyszeri elszállításának, ártalmatlanításának 
költségét is.  
(3) Az ingatlanhasználó köteles közszolgáltatási díjat fizetni, ha a Közszolgáltató igazolni 
tudja, hogy felajánlotta az ingatlanhasználónak a szolgáltatás nyújtását, valamint a 
szolgáltatás nyújtására rendelkezésre állt.  
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(4) Az ingatlanhasználó a teljesített közszolgáltatás alapján számított közszolgáltatási 
díjat a Koordináló szerv által megküldött számla alapján, a számlán szereplő fizetési 
határidőig egyenlíti ki. (5) 
A közszolgáltatási díj késedelmes megfizetése esetén a Koordináló szerv késedelmi 
kamatot érvényesíthet.  
6) A közszolgáltatási díjat tartalmazó számla adataival és összegével kapcsolatban az 
ingatlanhasználó a Koordináló szervnél írásban kifogást emelhet. A kifogásnak a számla 
kiegyenlítésére vonatkozó kötelezettség teljesítésére halasztó hatálya nincs.  
(7) Túlszámlázás esetén a többletösszeget és annak időarányos kamatait a Koordináló 
szerv visszafizeti vagy az ingatlanhasználó írásbeli kérelmére azt a soron következő, 
esedékes díjfizetési kötelezettségbe beszámítja 

 
6. §  Hatályát veszti  

a) a Rendelet 2.§ c) pontja 
b) a Rendelet 5. §-a 

 
7. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

   
 
 
Lesenceistvánd, 2016. június 
 
 
 
Szántói Imre                  Dr. Gelencsér Ottó 
Polgármester                            jegyző 
 
 
  
Záradék:  
 
A rendeletet a mai napon kihirdettem:  
 
 
Lesenceistvánd, 2016. június  ….... 
 
 
 
Dr. Gelencsér Ottó 
      jegyző
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Előzetes hatásvizsgálat 

 
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján 

                                                   
 

A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 
17. §-a szerint: 
 
17. § (1) A jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – 
előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes 
hatásvizsgálat eredményéről ... önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-
testületét tájékoztatni kell. [...] 
 
(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell 
a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen 
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, 
ab) környezeti és egészségi következményeit, 
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint 
b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, 
és 
c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket”. 
 
A települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról, a 
köztisztaság fenntartásáról és a környezet védelméről szóló Kt. rendelet tervezetében (a továbbiakban: 
Tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az 
alábbiak szerint összegezhetők. 
A tervezet elfogadása esetén bővül a szelektív hulladék gyűjtésének , elszállításának lehetősége , ami 
jelentősen növeli a környezet védelemmel kapcsolatos elvárások teljesítését , erősíti a 
környezettudatos gondolkodást. A javaslat  pontosítja , hogy a szőlőhegyi területen (zártkert) a 
közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek  körét. 
 
a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása 
aa) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai 
Jelentős hatás nem várható. 
 
ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei 
Jelentős hatás nem várható. 
 
ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai 
A Tervezet elfogadásával adminisztratív terhek nem keletkeznek 
 
b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei 
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén nem felelne meg a rendelet a hatályos jogszabályoknak. 
 
c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 
A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi, szervezeti, 
és tárgyi feltételt nem igényel. 


