14. számú előterjesztés
Minősített többség

ELŐTERJESZTÉS
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2013. március 28-i rendes ülésére

Tárgy: A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló
34/2002. (XII. 12.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Szabó Loránd polgármester

Készítette: Városüzemeltetési Iroda

Tárgyalta: Városgazdálkodási Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Tanácskozási joggal meghívott: Somfalvi József ügyvezető,
ÖKO-DOMBÓ Kft.

Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte:
Kovács Gyula, Pénzügyi Iroda vezetője

Törvényességi szempontból ellenőrizte:
dr. Letenyei Róbert jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!
A 2013. január 1-jén hatályba lépett jogszabályváltozások miatt, illetve a
hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatot ellátása érdekében a települési szilárd
hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 34/2002. (XII. 12.)
önkormányzati rendelet módosítására van szükség.
A Dombóvár Város Önkormányzatának március 7-én tartott ülésén elfogadott
88/2013. (III. 7.) Kt. határozata alapján a Képviselő-testület egyetért azzal, hogy az
ÖKO-DOMBÓ Kft. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás díját
negyedévente számlázza a szolgáltatást igénybe vevőinek. A testület a fenti
határozattal felkért arra, hogy a szükséges rendelet-módosítást terjesszem elő.
A módosítás tartalmazza azokat a korrekciókat, amelyek abból fakadnak, hogy a
hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban Ht.) a korábbiaktól
eltérő fogalmakat használ (pl. települési szilárd hulladék helyett csak települési
hulladék).
A Ht. nem egyértelmű abban a tekintetben, hogy a gazdálkodó szervezetek kizárólag a
közszolgáltató szolgáltatásait vehetik-e igénybe, vagy a tevékenységük során
keletkezett hulladék kezeléséről más formában gondoskodhatnak-e. Álláspontunk
szerint a gazdálkodó szervezetnek csak a vegyesen gyűjtött, háztartási hulladékhoz
hasonló hulladékát kell a közszolgáltatónak kötelezően átadnia, az elkülönítetten
gyűjtött, háztartási hulladékhoz hasonló hulladéka tekintetében a Ht. 31. § (1)
bekezdésében felsorolt lehetőségek között választási lehetősége van. Más álláspont
szerint a gazdálkodó szervezetek kizárólag az ÖKO-DOMBÓ Kft. szolgáltatásait
vehetik igénybe (a tapasztalatok azt mutatják, hogy a fenti bizonytalanság miatt
inkább csak a közszolgáltatóval szerződnek).
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése értelmében a
jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit.
Társadalmi hatás:
A rendelet-tervezetnek jelentős társadalmi hatása nincs. Az, hogy a módosítás – a
közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységéről és a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 438/2012. (XII.29.) Korm. rendeletben
foglaltakkal összhangban – előírja a szolgáltatónak saját honlap fenntartását, a
fogyasztói érdekeket szolgálja.
Gazdasági, költségvetési hatás:
A gazdálkodó szervezetek a helyi közszolgáltatónak kötelesek átadni a hulladékot. A
szolgáltatás igénybevétele a bevétel növekedését eredményezi ÖKO-DOMBÓ Kft.nél.
A szolgáltatás díját a mostani rendelet értelmében havonta kell számlázni a Szolgáltató
által kibocsátott számla alapján. A számla kibocsátásából, kihordásából, valamint a
csekk feldolgozásából havonta keletkező magas költséget a negyedéves számlázással
jelentős mértékben csökkenteni lehet.

Környezeti és egészségi következmények:
A rendelettervezetnek környezeti és egészségi következményei nincsenek.
Az adminisztratív terheket befolyásoló hatás
A fent leírtak alapján a negyedéves számlázással az adminisztratív feladatok is
csökkenthetők, meggyorsítva ezzel az ügyintézés folyamatát. A negyedéves
számlázási folyamat akadálymentes működéséhez átmeneti rendelkezésre van
szükség, amit a tervezet 5.§-a tartalmaz.
A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának
következménye:
A törvényi változás miatt szükséges a helyi rendelet módosítása. Mivel 2013. január 1jétől új hulladék törvény van – 2012. CLXXXV. törvény -, ami a mostani helyi
önkormányzati rendelet több pontjával ellentétes.
A jogszabály végrehajtásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek:
Rendelkezésre állnak.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a rendelettervezet elfogadását!

Szabó Loránd
polgármester

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
....../2013. (.........) önkormányzati rendelete
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 34/2002.
(XII. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében és a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35.§-ában és 88.§
(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 5. pontja
alapján meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a települési szilárd
hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 34/2002. (XII. 12.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. §-a helyébe az alábbi
rendelkezések lépnek
„Fogalom-meghatározások
3. §
1. Gunaras idegenforgalmi szezon: minden év április 15. napjától október 15.
napjáig terjedő időszaka.
2. Gazdálkodó szervezet: a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a
továbbiakban Ht.) 2.§ (1) bekezdésének 15. pontjában foglaltak;
3. Elkülönített gyűjtés: a Ht. 2.§ (1) bekezdésének 5. pontjában foglaltak;
4. Veszélyes hulladék: a Ht. 1. számú mellékletében meghatározott veszélyességi
jellemzők legalább egyikével rendelkező hulladék;
5. Szokásosnál nagyobb mennyiségű hulladék: a rendszeres hulladékgyűjtés
keretében szerződött mennyiséget meghaladó hulladék;
6. Települési hulladék: a Ht. 2.§ (1) bekezdésének 43. pontjában foglaltak;
7. Ingatlantulajdonos: a Ht. 2.§ (1) bekezdésének 34. pontjában foglaltak;
8. Közszolgáltatással összefüggő személyes adat: a Ht. 38. § (3) bekezdése alapján az
ingatlantulajdonos személyes adatai közül a családi és utóneve, a lakóhelye,
tartózkodási és értesítési helyének címe;
9. Gunarasi állandó lakos: aki Gunaras üdülőterületén lévő ingatlanba állandó
lakosként bejelentkezett, vagy – bejelentkezés hiányában – ott életvitelszerűen
tartózkodik.”
2.§
A Rendelet 9. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„Családi házas területeken a szelektíven gyűjtött hulladék elszállítása havonta egy
alkalommal történik. A gyűjtés napjairól a Szolgáltató a tárgyévet megelőző év utolsó
napjáig köteles a lakosságot tájékoztatni. A Szolgáltató közszolgáltatással kapcsolatos
egyéb közérdekű adatot, tájékoztatást az ügyfélszolgálatán, valamint internetes
honlapján mindenki számára hozzáférhetővé kell tennie.”
3.§
A Rendelet 12/A § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„A közszolgáltatási díjat – a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel – negyedévente
kell fizetni a Szolgáltató által kibocsátott számla alapján.
4.§
A Rendelet 12/B § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„A közszolgáltatás díját utólag, a negyedév utolsó napjáig kell kiegyenlíteni. A
közszolgáltatási díj késedelmes megfizetése esetén a Közszolgáltató késedelmi kamatot
érvényesíthet.”
5.§
A Rendelet 14. § a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A 2013. május és június hónapra vonatkozó hulladékkezelési közszolgáltatási
díjat a közszolgáltató egy számlában érvényesíti, melynek fizetési határideje 2013.
június 30. napja. 2013. július 1. napjától a 12/A § (2) bekezdése szerinti negyedéves
számlázási rend érvényesül.”
6.§
A Rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.
7.§
A Rendelet
a) 7. §-a (1) bekezdésének „a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi
közszolgáltatás legmagasabb díjáról szóló rendeletben” szövegrész helyébe a „a 9.
számú mellékletben” szövegrész;
b) 11. § (1) bekezdésének „települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi
közszolgáltatás legmagasabb díjáról szóló rendelet” szövegrésze helyébe a „külön
jogszabály” szövegrész;
c) 11. §-a (2) bekezdés a) pontjának „a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
helyi közszolgáltatás legmagasabb díjáról szóló rendeletben” szövegrésze helyébe
a „külön jogszabályban” szövegrész;
d) 11.§ (2) bekezdése d) pontjának „szelektív” szövegrésze helyébe „elkülönített”
szövegrész;

e) 4.§ (1) és (4)-(5) bekezdésének, 5.§ (1)-(6) bekezdésének, 5/A.§ (2)-(6), (8) és (15)
bekezdésének, 6.§ (3) bekezdésének, 7.§ (1) és (3) bekezdésének, a 10.§-t
megelőző címnek, 10.§ (1) bekezdésének, 11.§ (1) bekezdésének és (2) bekezdése
a) pontjának, 12/A.§ (6) bekezdésének és a 12/B.§ (6) bekezdésének „települési
szilárd hulladék” szövegrésze helyébe „települési hulladék” szövegrész lép.

8.§
Hatályát veszti a Rendelet:
a) 4.§ (3) bekezdése,
b) 5/A.§-a,
c) 12/A.§ (6) bekezdése,
d) 12/B.§ (8) és (12) bekezdése, valamint
e) 14.§ (4) bekezdése.
9.§
Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő
napon hatályát veszti.

Szabó Loránd
polgármester

dr. Letenyei Róbert
jegyzői

Melléklet a ..…/2013. (……) önkormányzati rendelethez.
„9. melléklet a 34/2002 (XII. 12.) önkormányzati rendelethez

Családi házas övezetben a minimális tárolóedényzet mérete a közös
háztartásban élők száma szerint:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

A) létszám
1 fő
2 fő
3 fő
4 fő
5 fő
6 fő
7 fő
Több mint 7 fő

B) űrméret
35 l
50 l
70 vagy 80 l
110 l
120 l
120+50 l
120+70 l
240 l

C) Szabvány
MSZ EN 840-1
MSZ EN 840-1
MSZ EN 840-1
MSZ EN 840-1
MSZ EN 840-1
MSZ EN 840-1
MSZ EN 840-1
MSZ EN 840-1

