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Tárgy: A szilárd hulladék gyűjtéséről és elszállításáról szóló rendelet 
módosítása 
 

ELŐTERJESZTÉS 
 

a Képviselő-testület 
2017. 06. 28-i ülésére 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A szilárd hulladék gyűjtésével és elszállításával kapcsolatos helyi szabályokkal jelenleg a  
41/2001. (XI.29.) számú önkormányzati rendelet tartalmazza. 
Az NHKV Zrt. 2017. április 05-én érkezett levelében tájékoztatta önkormányzatunkat, hogy a 
Müllex Közszolgáltató Nonprofit Kft. részére a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. 
törvény 32/A. § (1) bekezdés g) pontjában foglaltak alapján a 3700-78/2016. számon kiállított 
megfelelőségi véleményt azonnali hatállyal visszavonta.  
 
A fentiek alapján a 2013. március 29-én Szentgotthárd város közigazgatási területére a szilárd 
hulladékkezelési tevékenységre a Müllex Közszolgáltató Nonprofit Kft.-vel kötött 
közszolgáltatási szerződésünket a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 34. § (3), 
illetve 41. § (2) bekezdésére, valamint a szerződés 2. pontjára hivatkozással azonnali 
hatállyal fel kellett mondanunk.  
 
A 2012. évi CLXXXV. törvény 37. § (3) bekezdése alapján a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási szerződés felmondása esetén a települési önkormányzatnak haladéktalanul 
intézkednie kell a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának biztosításáról. A fenti 
jogszabályi előírásra, az NHKV Zrt. korábbi tájékoztatásaira, valamint a STKH Sopron és 
Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. közszolgáltatási 
szerződési ajánlatára is hivatkozással új közszolgáltatási szerződést kötöttünk 2017. április 
07. hatállyal az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 
Nonprofit Kft-vel. A szerződést a Képviselő-testület 91/2017. számú határozatában 
jóváhagyta. 
 
2017. június 1-én megnyitott a szentgotthárdi hulladékudvar, melyet az STKH Sopron és 
Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft. üzemeltet.  
 
A közszolgáltatást végző szervezet változása, valamint a megnyílt hulladékudvarra tekintettel 
rendeletünket módosítani szükséges. 
Hatásvizsgálat: 
Tervezett rendeletmódosítás társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:  
A rendeletmódosítás adminisztratív, formai változtatásokat tartalmaz így ezekre hatása nincs.  
Gazdasági, költségvetési: nem releváns 
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Környezeti és egészségi következménye: Annak, hogy az első sorban a 
hulladékgazdálkodást szabályozó rrendeletben a megfelelő szervezetek a megfelelő helyen 
vannak szabályozva, áttételesen van környezetvédelmi hatása. Egyébként nem releváns  
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: mivel  lehetnek olyan dokumentumok 
melyekben e rendeletmódosítás nyomán kell a változtatást átvezetni (a megfelelő szervezet 
nevét feltüntetni) jár némi adminisztrációval. . 
A jogalkotás elmaradásának esetén:  
A rendeletünk a valós helyzettel ellentétesen szabályoz.  
 
 
 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület ! 
 
Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a rendeletmódosításával kapcsolatos döntés 
meghozatalát. 
 
Szentgotthárd, 2017. június 15. 

Dr. Dancsecs Zsolt 
                     jegyző 
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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) 
bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 
„2.§ (4) Közszolgáltatást végző szervezet: STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és 
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 
 
2.§ A R. 6. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 
„ 6.§ (2) A lakossági körben keletkező építési-bontási törmelék elhelyezésére az STKH 
Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. által 
üzemeltetett hulladékudvarban a Szentgotthárd, Nyárfa utca 0284/32 hrsz.-on történhet.” 
 
3.§ E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 Huszár Gábor       Dr. Dancsecs Zsolt 
 Polgármester        jegyző 
 
 
Kihirdetési záradék: 
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Indokolás 

Az 1. §-hoz: 

A rendelet szövegében jelenleg még a régi szolgáltató van feltüntetve, ennek helyére kerül az 
új szervezet neve. 

A 2.§-hoz: 

Jelenleg a most módosítandó §-ban még az szerepel, hogy a lakossági építési – bontási 
törmeléket a SZET Szentgotthárdi telepén lehet átmenetileg elhelyezni. A hulladékudvar 
megnyitásával ilyen hulladékot a lakosság csak a hulladékudvarban helyezhet el.  


