Izsák Város Polgármesterétől.
Előterjesztés
A Képviselő-testület 2015. június 30-án tartandó ülésére.

Tárgy: A helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014.(XII.31.)
Korm. rendelet ( továbbiakban: Hkr.) 7.§ (1) bekezdése 2015. július 1-jétől az alábbiak
szerint módosul:
(1) A vegyes hulladék szabványos gyüjtőedényben történő gyűjtéséhez a közszolgáltatónak
biztosítania kell azt, hogy az ingatlanhasználó legalább két különböző űrmértékű
gyűjtőedény közül választhasson.
(1a) A közszolgáltató a vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló 2 különböző űrmértékű
gyűjtőedény közül – az (1c) bekezdésében meghatározott kivétellela) a természetes személy ingatlanhasználó részére legalább egy olyan gyűjtőedény
választásának lehetőségét biztosítja, amelynek az űrmértéke a 80 litert,
b) a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használó természetes személy ingatlanhasználó
részére legalább egy olyan gyűjtőedény választásának lehetőségét biztosítja, amelynek
űrmértéke a 60 litert nem haladja meg.
(1b) Az (1a) bekezdés b) pontja szerinti jogosultságot az ingatlanhasználó csak abban az
esetben veheti igénybe, ha annak tényét, hogy a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen
használja, a települési önkormányzat által kiadott igazolás útján a közszolgáltató részére
bizonyítja.
A helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 5/2014.(V.28.) önkormányzati
rendelet (továbbiakban: Ör) 15.§-a tartalmazza, hogy: „ A települési szilárd hulladék
begyűjtését a Közszolgáltató 50 literes,60 literes, 80 literes, 110 literes, 120 literes vagy
1100 literes szabványos hulladék gyűjtőedénnyel, és amennyiben szükséges az általa
kibocsátott, cégnévvel ellátott térítés ellenében biztosított köztisztasági műanyag zsákkal
végzi.”
E szabályozás alapján a választás lehetősége 2014. július 1. napjától biztosított. A
kapcsolódó árakat a hulladék gyűjtéséről, szállításáról, a hulladék ártalmatlanításáról és a
hulladékkezelési díj beszedéséről szóló közszolgáltatási szerződés 1. számú melléklete
tartalmazza.
A 60 literes edény választásának lehetőségét az Önkormányzat biztosítani tudja az (1b)
bekezdés szerinti ingatlanhasználóknak, mivel a 2014. évi közös pályázaton nyert kukákból
671 darab áll jelenleg rendelkezésre.
A Közszolgáltató IK/5/2015/782. számú levelében az alábbi kérdéskörök szabályozását
javasolta a helyi rendelet módosításakor:
- a közszolgáltató által felajánlható gyűjtőedények űrméterétől,

-2- az űrméret választhatóságának lehetőségét és feltételeit,
- a Hkr. 7.§ (1b) szerinti jogosultság igazolásának feltételeit, az igazolás kiállításának, a
kérelmezésnek eljárási szabályait, valamint a feltételek önkormányzati – közhatalmi
ellenőrzésének, illetve felülvizsgálatának szabályait, a jogellenes igénybevétel esetén
alkalmazandó jogkövetkezményekről,
- a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést érintő egyes kérdéseket,
- a Hkr alapján szükséges egyéb rendeletmódosítások (pl. elkülönített gyűjtés)
Már az előző oldalon is utaltam a hatályban lévő önkormányzati rendeletre és arra, hogy a
15.§ részletes tájékoztatást ad a választható kukák méretéről.
A gyűjtőedény pályázat egyértelműen kimondja, hogy a beszerzett kukák után nem kérhető
bérleti díj, azokat az ingatlanhasználók részére ki kell osztani. Erre vonatkozóan végeztünk
felmérést és közel 100 edény kiosztása az igénylők részére folyamatban van. A 60 literes
kukák esetében közel 600 darabos készlettel rendelkezünk, így nem szükséges lehetőség és
feltétel szerinti szabályozás.
A Hkr. 7.§ (1b) bekezdése szerinti igazolás – az ingatlant egyedül és életvitelszerűen
használó természetes személy ingatlanhasználó – nem igényel mélyreható szabályozást,
mivel a vagyongazdálkodási szempontok miatt az új edények kiosztása átadás-átvételi
jegyzőkönyvvel történik, így azon csak egy hivatali záradékot kell elhelyezni, mely a helyi
lakcímnyilvántartáson alapul. A lakcímnyilvántartás közhitelű nyilvántartás, így további
szabályozás felesleges.
Az Ör 12.§-a jelenleg is tartalmazza, hogy „ A Közszolgáltató a közszolgáltatási
szerződéshez szükséges személyes adatokat elsődlegesen az ingatlanhasználók
adatszolgáltatása alapján ismeri meg. A személyes adatszolgáltatás során a Közszolgáltató
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény rendelkezéseinek megfelelően köteles eljárni.”
Célszerű ezt a részt kiegészíteni az átadás- átvételi jegyzőkönyvre történő utalással.
A közszolgáltatási szerződés tartalmára vonatkozóan az Ör 10.§ (2) bekezdése a szükséges
szabályozást tartalmazza, mint ahogy a 18.§ tartalmazza az elkülönítetten gyűjtött
hulladékra vonatkozó szabályokat is.
II.
A Közszolgáltató álláspontja szerint a kötelezettségeit a gyűjtőedény választásának
felajánlása kapcsán minden településen egyedileg kell meghatározni.
Az általa fontosnak tartott feladatok:
- a tájékoztatási kötelezettség (helyben szokásos módon, illetve honlapon, írásos formában),
- a választás lehetőség feltételeire illetve következményeire figyelmeztetés ( ki viseli a
költségeit, a 60 literes edény esetében az igazolás előzetes beszerzése és becsatolása a
közszolgáltató részére)
- ahol van, ott az egyedi szolgáltatási szerződések módosítása, ennek hiányában a
szolgáltatás igénybevételeinek változásaira figyelmeztetés( a szerződési feltételek
módosításának a helyi lakosság tudomására hozása),

-3- amennyiben szükséges a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosításának
előkészítése.
Álláspontom szerint Izsák esetében:
- a tájékoztatás lehetősége biztosított: Izsáki Hírek, Izsáki Televízió, városi honlap,
szolgáltatói honlap, továbbá szükség szerint szórólap,
- a dokumentáció záradékolásával csak az jut 60 literes edényhez, aki megfelel a jogszabályi
kritériumnak.

Tisztelt Képviselő-testület!
Javasolom az előterjesztés elfogadását és a rendelet módosítását.
I z s á k, 2015. június 15.

(: Mondok József:)
polgármester

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete
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(: Bagócsi Károly:)
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IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
__/2014. (__.__.) önkormányzati rendelete
A helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló
5/2014. (V.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV.
törvény 35.§-ában, a 39.§ (2) és (5) bekezdésében és a 88.§ (4) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
13.§ (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva és Izsák Város
Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
5/2013.(VI.4.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklet I/2.pontjában foglaltak alapján a
Jogi- Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket
rendeli el.

1.§

A helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 5/2014. (V.28.) önkormányzati
rendelet 12.§-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(1) A Közszolgáltató a közszolgáltatási szerződéshez szükséges személyes adatokat
elsődlegesen az ingatlanhasználók adatszolgáltatása alapján ismeri meg. A személyes adatok
szolgáltatása során a Közszolgáltató az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően köteles
eljárni.
(2) A lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használó természetes személy részére a 60
literes edény igénybevételére való jogosultságot- a kuka átadás- átvételét előkészítő
jegyzőkönyv záradékolásával - az Izsáki Polgármesteri Hivatal lakcímnyilvántartását vezető
köztisztviselője igazolja.

2.§
E rendelet 2015. július 1. napján lép hatályba.
I z s á k, 2015. június 30.

(: Mondok József:)
polgármester

(: Bagócsi Károly:)
címzetes főjegyző

-6ELŐZETES HATÁSTANULMÁNY

I. A jogszabály megalkotásának szükségessége:
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014.(XII.31.)
Korm rendelet 7.§-ának módosítása 2015. július 1. napján lép hatályba.
Az új (1b) bekezdés szerint: „ Az (1a) bekezdés b) pontja szerinti jogosultságot az
ingatlanhasználó csak abban az esetben veheti igénybe, ha annak tényét, hogy a
lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használja a települési önkormányzat által kiadott
igazolás útján a közszolgáltató részére bizonyítja.”
A jogszabály szerinti jogosultság igénybevételéhez szükséges az igazolás kiadásának
szabályozása.
II. A rendelet társadalmi, gazdasági és költségvetési hatásai:
Mivel a 60 literes edények pályázati úton kerültek az önkormányzatokhoz, így azok
jogosultak részére történő átadása térítésmentesen egy jegyzőkönyv alapján történik. A kuka
méretéhez kapcsolódó díj megtakarítást eredményez a közszolgáltatást kötelezően
igénybevevőknél. A változásnak költségvetési kihatásai nincsenek.

III. A rendelet környezeti és egészségügyi hatásai:
A rendelet közvetlenül nem eredményez környezeti és egészségügyi változásokat.
IV. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek:
A személyi, szervezeti, tárgyi feltételek rendelkezésre állnak.
V. A rendelet adminisztratív terheit befolyásoló hatásai:
A rendelet az adminisztratív terheken nem változtat.
VI. A jogalkotás elmaradásának várható következményei:
A jogszabály megalkotásának elmaradása állampolgári jogérvényesítést gátolna meg, így a
kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárását vonhatja maga után.
I z s á k, 2015. június 15.
(: Bagócsi Károly:)
címzetes főjegyző

