
 
E L Ő T E R J E S Z T É S 

a Képviselő-testület 2016. június 29-i ülésére. 
 

Tárgy:    A szilárd hulladék gyűjtéséről és elszállításáról szóló rendelet módosítása  
 
Tisztelt Képviselő-testület ! 
 
 A szilárd hulladék gyűjtésével és elszállításával kapcsolatos helyi szabályokkal jelenleg a  
41/2001. (XI.29.) számú önkormányzati rendeletünket (továbbiakban: helyi rendelet) 
foglalkozik.  
 
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosítása alapján 2016. április 01-től 
többek között a szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási díj beszedését és a hátralékkezelés 
feladatait az állam által létrehozott koordináló szervezet, a Nemzeti Hulladékgazdálkodási 
Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. látja el. A fenti időponttól kezdődően ez a szervezet szedi 
be a közszolgáltatási díjat és kifizeti a közszolgáltatóknak a jogszabályban meghatározott 
szolgáltatási díjat. 
A hivatkozott törvény szerint a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő 
Zrt. az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátása érdekében kezelheti, nyilvántarthatja 
az ingatlanhasználó személyes adatait.  
Ezekre tekintettel a helyi rendeletünket módosítani kell, a fenti módosításokkal ellentétes  
rendelkezéseket pedig hatályon kívül kell helyezni. Továbbá egyúttal pontosítjuk helyi 
rendeletünket az időközben történt egyéb változások (elsősorban névváltozások) miatt. 
 
Mivel a jogalkotásról szóló törvény a jogszabály előkészítője számára előírja egy előzetes 
hatásvizsgálat elkészítését és arról – önkormányzati rendelet esetében – a képviselő-testület 
tájékoztatását, ezért itt ezekről rendelkezni kell. 
A tervezett rendeletmódosítás társadalmi hatása: 2016. április 01-től a Nemzeti 
Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. veszi át a díjbeszedési és 
hátralékkezelési feldatokat, melyeket szabályozni kell.  
A rendeletmódosítás  gazdasági, költségvetési hatása: nem ismert. 
Környezeti és egészségi következménye: Nincs  
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Nem ismert. 
A jogalkotás elmaradásának esetén: Mulasztásos törvénysértés esetén törvényességi 
észrevétel érkezhet, tovább ellentmondások lesznek a helyi szabályozás és a magasabb 
jogszabályok között.  
 
Tisztelt Képviselő-testület ! 
 
Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a rendeletmódosításával kapcsolatos döntés 
meghozatalát. 
 
 
 
Szentgotthárd, 2016. június 15. 
 
 
 Dr. Dancsecs Zsolt 
 jegyző 
  



Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
...../---. /---./ önkormányzati  rendelete 

 Szentgotthárd Város Önkormányzatának a szilárd hulladék gyűjtéséről és 
elszállításáról szóló 41/2001. (XI.29.) önkormányzati rendelet 

módosításáról. 
 
 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)  
bekezdése,  és a Magyarország Helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
42. § 1. pontja alapján a következőket rendeli el: 
 
1.§ Szentgotthárd Város Önkormányzatának a szilárd hulladék gyűjtéséről és 
elszállításáról szóló 41/2001. (XI.29.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2 § (4) 
bekezdését az alábbiak szerint módosítja: 
 
„(4) Közszolgáltatást végző szervezet: Müllex Közszolgáltató Nonprofit  Kft.” 
 
2.§ A R. 4. § (5) bekezdését az alábbiak szerint módosítja: 
 
„ (5) A 2.§.(3) bek. alá tartozó nem háztartási hulladék elszállíttatásáról a hulladék keletkezését 
okozó köteles gondoskodni. Ezen kötelezettsége teljesítéséről a Szentgotthárdi Közös 
Önkormányzati Hivatal felszólítására beszámolási kötelezettség terheli.” 
 
3.§ A R. 5. §-a előtti alcím címe (Vegyes hulladék) helyébe a következő cím lép: 
 „Veszélyes hulladék”. 
 
4.§ A R. 6. § (2)- (3) bekezdését az alábbiak szerint módosítja:  
„(2) A lakossági körben keletkező építési-bontási törmelék átmeneti elhelyezése a SZET 
Szentgotthárdi Kft. telephelyén a Müllex Közszolgáltató Nonprofit Kft. (9784 Harasztifalu, 
Nyárfasor) által elhelyezett konténerben történhet, amelynek rendszeres elszállítását a 
Müllex Közszolgáltató Nonprofit Kft. (9784 Harasztifalu, Nyárfasor) végzi.  
(3) A telephely nyitvatartási ideje alatt a SZET Szentgotthárdi Kft. által kijelölt személy által 
megjelölt konténerbe lehet az építési törmeléket elhelyezni. Az építési törmelék elhelyezésének 
biztosítása miatt a SZET Szentgotthárdi Kft költségtérítésre jogosult - mértékét a Kft 
határozza meg.   A SZET Szentgotthárdi Kft., az Önkormányzat és a MÜLLEX Kft kötelesek a 
konténerben elhelyezet  hulladék elszállítására vonatkozó egy évre szóló megállapodást minden 
év január 31-ig megkötni.”  
 
5.§  A R. 11. § (1)- (2) bekezdései helyébe az alábbi  szöveg lép: 
 
„(1) A közszolgáltatási díjat az ingatlanhasználó a Nemzeti Hulladékgazdálkodási 
Koordináló és Vagyonkezelő Zrt által megküldött számla alapján köteles megfizetni.  
(2) Késedelmes díjfizetés esetében a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és 
Vagyonkezelő Zrt. jogosult késedelmi kamat felszámítására.” 
 
6. § A R. 8. § (1)- (7) bekezdése (Hulladékszállítási díj), a 11. § (3)- (4) bekezdése valamint 
a 13.§-a  hatályon kívül kerül 
7.§ E rendelet 2016. július 01-én lép hatályba. 

 Huszár Gábor Dr. Dancsecs Zsolt 
 Polgármester jegyző 
 



 

Kihirdetés napja: 

 



 
 

Indokolás 
1. §-hoz: A közszolgáltató elnevezése változott, ezért pontosítani kell.   
 
2. §-hoz: A hivatal elnevezése is változott, ezért pontosítani kell.  
 
3. §-hoz: Pontatlanul szerepel az alcím  ezért azt korrigálni kell  
 
4. §-hoz: Építési, bontási törmelék konténerben történő átmeneti elhelyezésének  pontosítását 
tartalmazza  
 
5. §-hoz:  
A jogszabályi változás alapján az állam által létrehozott koordináló szervezet végzi 
közszolgáltatási díj beszedésével, illetve hátralékbehajtással kapcsolatos feladatokat 

 

6. §-hoz: A hulldékkezelési közszolgáltatási díj megállapítására vonatkozó szabályokat 
magasabb szintű jogszabály tartalmazza így a rendeletünket emiatt változtatni kell 
A jogszabályi változás alapján az állam által létrehozott koordináló szervezet kezelheti, 
nyilvántarthatja az ingatlanhasználó személyes adatait így a korábbi szabályozást hatályon 
kívül kell helyezni. A méltányossági rendelkezések és az 1. számú mellékletében már nincs a 
rendeletünkben így azt hatályon kívül kell helyezni. 

 

7.§-hoz: a rendelet hatályba lépésének időpontját tartalmazza.   

 


