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Hulladékgazdálkodással összefüggő önkormányzati rendelet felülvizsgálata 

 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 

2013. január 1-én hatályba lépett a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a 

továbbiakban: Ht.), valamint megjelentek a végrehajtási rendeletei. Nagycenk Nagyközség 

Önkormányzatának a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi 

közszolgáltatásról szóló 3/2003.(II.5.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 

felülvizsgálata szempontjából a közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységéről és a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 438/2012. (XII.29.) 

Kormányrendelet az irányadó. 
 

A Ht. szemléletében, terminológiájában jelentős mértékben eltér a korábbi hatályos 

hulladékgazdálkodási törvénytől, ezért a hatályos helyi  önkormányzati rendelet teljes körű 

felülvizsgálata indokolt. 

 

 A helyi rendeletnek az új szabályozáshoz kell igazodnia, a helyi sajátosságok csak a törvény által 

megengedett keretek között, a magasabb szintű jogszabályi rendelkezésekkel összhangban 

vehetőek figyelembe. 
 

A Ht. 35. §-a az alábbi kérdéskörökben hatalmazza fel jogszabályalkotásra a települési 

önkormányzatokat: 

(1) 

a) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalmát, a közszolgáltatási terület határait; 

 

b) a közszolgáltató tagjai, illetve az alvállalkozó által végzett hulladékgazdálkodási 

tevékenységet, továbbá a tagoknak, illetve az alvállalkozónak a közszolgáltatás egészéhez 

viszonyított arányát, ha a közszolgáltatást a közszolgáltató több tagja, illetve alvállalkozó végzi; 

 

c) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendjét és módját, a közszolgáltató és az 

ingatlanhasználó ezzel összefüggő jogait és kötelezettségeit, valamint a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatási szerződés egyes tartalmi elemeit; 

 

d) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének miniszteri rendeletben nem 

szabályozott módját és feltételeit; 

 

e) az ingatlanhasználót terhelő, miniszteri rendeletben nem szabályozott díjfizetési 

kötelezettséget, megfizetésének rendjét, az esetleges kedvezmények, továbbá az ingatlanhasználó 

részéről történő szüneteltetés eseteit; 

 

f) az üdülőingatlanokra vonatkozó sajátos szabályokat; 

 

g) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással összefüggő személyes adatok (a természetes 

személyazonosító adatok, valamint a lakcím) kezelésére vonatkozó rendelkezéseket. 

 

(2) A települési önkormányzat gondoskodik az elkülönített hulladékgyűjtési rendszer helyi 
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feltételeinek megszervezéséről. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulással kötött Közszolgáltatási 

Szerződés alapján településünkön az STKH Kft ( a továbbikaban : Kft )  látja el, mint 

közszolgáltató a települési szilárd hulladék elszállítását. Az önkormányzati rendeletben, melyet 

újonnan terjesztünk elő, már a kötelező szabályozáson túl beillesztettük a Kft által biztosított 

szolgáltatásokat is ( pl. szelektív hulladékgyűjtés, zöldudvarok---stb. ) A helyi önkormányzati 

rendeletünkben nem irányoztunk elő a díjfizetés alól kedvezmény vagy mentesség adását, arra a 

szociális rendelet alapján van, az arra jogosultnak,  lehetősége. 

 

 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelet-tervezetet megtárgyalni és elfogadni 

szíveskedjen.   
 
 

 

 

 

Nagycenk, 2015. december 8. 

 

 

 

 

 

Csorba János  

polgármester 


