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Hulladékgazdálkodással és szennyvízkezeléssel összefüggő önkormányzati rendeletek 
felülvizsgálata 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 

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

ban: Ht.), valamint megjelentek a végrehajtási rendeletei. Nagycenk Nagyközség Önkormányza-

tának a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 

3/2003.(II.5.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) felülvizsgálata szempontjából a köz-

szolgáltató 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 hulladékgaz-

dálkodási törvénytől, ezért a hatályos helyi rendelet terjes 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 vehe-

tőek figyelembe. 

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

mányzatokat: 

a) meghatározza a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalmát, a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatással ellátott terület határait; 

b) megjelöli a közszolgáltató tagjai (részes felei), illetve az alvállalkozó által végzett hulladék-

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

egészéhez viszonyított arányát, ha a közszolgáltatást a közszolgáltató több tagja, illetve alvál-

lalkozó végzi; 

c) meghatározza a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendjét és módját, a köz-

szolgáltató és az ingatlantulajdonos ezzel összefüggő jogait és kötelezettségeit, valamint a hulla-

dékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés egyes tartalmi elemeit; 

d) szabályozza a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének miniszteri rendeletben 

nem szabályozott módját és feltételeit; 

e) megállapítja az ingatlantulajdonost terhelő, miniszteri rendeletben nem szabályozott díjfizetési 

kötelezettséget, megfizetésének rendjét, az esetleges kedvezmények eseteit; 

f) meghatározza az üdülőingatlanokra és az időlegesen használt ingatlanokra vonatkozó sajátos 

szabályokat; 

g) megállapítja a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással összefüggő személyes adatok (a ter-

mészetes személyazonosító adatok, valamint a lakcím) kezelésére vonatkozó rendelkezéseket. 

 

A Ht. 102 §-ával módosított vízgazdálkodásról szóló 1995.évi LVII.törvény ( továbbiakban: 

Vgtv.) 44/C §(2) bekezdése alapján a települési önkormányzat vagy azok társulása kötelezően 

ellátandó közszolgáltatásként a közüzemi csatornahálózatba vagy a vízgazdálkodási hatósági jog-

kör gyakorlásáról szóló kormányrendeletben meghatározott módon engedélyezett egyedi szenny-

vízkezelés után befogadóba nem vezetett háztartási szennyvíz begyűjtésére közszolgáltatást  ( a 

továbbiakban: közszolgáltatás ) szervez  és tart fenn.  

 

A Vgtv. 44/C § (2) bekezdése ugyanazokat a kérdésköröket sorolja fenn , mint a hulladékgazdál-
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kodásnál ( a-g pontok szerint ),  ezért azokat újra nem ismételem meg.  

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az önkormányzatunknak a szervezett köztisztasági szolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 

9/1996.(IV.1.) önkormányzati rendelete szól a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

begyűjtésére vonatkozóan. A rendelet több pontban elavult, ezért annak felülvizsgálata indokolt.  

 

Javasolom, hogy kérjük fel a jegyzőt, hogy a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jelenleg hatá-

lyos önkormányzati rendeleteteket vizsgálja felül, és annak eredményét terjessze elő a képviselő-

testület soron következő ülésére.  
 
 

……../2013.(….) önkormányzati határozat 
 
 
Nagycenk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a hulla-
dékgazdálkodási törvény szerinti önkormányzati rendeletek felülvizsgálatát  végezze el, 
és a következő ülésre a rendelet-tervezeteket terjessze elő.  
 
Felelős:  Percze Szilvia jegyző 
Határidő:  2014. január 31.  
 
 
 
Nagycenk, 2013. december 11. 
 
 

Csorba János  
polgármester 


