Izsák Város Polgármesterétől

Előterjesztés
a Képviselő-testület 2017. november 2-án tartandó rendkívüli ülésére.

Tárgy: A helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 5/2014.(V.28.) önkormányzati
rendelet módosításáról.

Tisztelt Képviselő-testület!

Hivatkozással a korábbi 76/2017.(08.29.) határozatunkra tájékoztatom a Tisztelt testületet,
hogy 2017. szeptember 29-én a Duna- Tisza Közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi
Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa megtartotta alakuló ülését és több, a térség
hulladékgazdálkodási közszolgáltatását érintő döntést is hozott.
Az egyik ilyen döntés, hogy módosítani kell a hulladékgazdálkodáshoz kapcsolódó helyi
önkormányzati rendeleteket azzal, hogy
„ Az önkormányzat hulladékgazdálkodási feladatait a társulási megállapodásban foglaltak
szerint a Duna- Tisza közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati
Társulás látja el.”
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht) 33.§ (2) bekezdése
alapján a Társulás, mint a tag önkormányzatok hulladékgazdálkodási feladatainak gyakorlója
a hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására közbeszerzési eljárást folytat le.
A Ht. és a társulási megállapodás szabályai alapján a szükséges közbeszerzési eljárást a
Társulás munkaszervezeti feladatait ellátó Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala előkészítésében, a társulási tanács által elfogadott közbeszerzési szabályzatban
rögzítettekre is figyelemmel legkésőbb 2017. IV. negyedévben célszerű elindítani annak
érdekében, hogy az eredményes eljárást követően legkésőbb 2018. április 1-jétől már a
társulási szinten kiválasztásra kerülő új közszolgáltató végezze a közszolgáltatást valamennyi
településen.
A közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően viszont, tekintettel arra, hogy a Ht. 35.§ (1)
bekezdése szerint a települési önkormányzat Képviselő- testülete önkormányzati rendeletben
állapítja meg az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásának rendjét és
módját, a Megállapodás elfogadásával a Társulásra történt hulladékgazdálkodási feladat és
hatáskörök átruházását valamennyi önkormányzat képviselő-testülete hulladékgazdálkodási
tárgyú önkormányzati rendeletének értelemszerű módosításával szükséges megerősíteni.
A rendelet módosítását követően a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás megszervezésével
összefüggő valamennyi feladatot a Társulás fogja ellátni, ideértve a meglévő szerződések
megszűntetésére irányuló feladatot is.
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Tisztelt Képviselő-testület!
Javasolom az előterjesztés elfogadását és a rendelet- módosítás végrehajtását.
I z s á k, 2017. október 27.
(: Mondok József:)
polgármester
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Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
__/2017. (__.__.) önkormányzati rendelete
A helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló
5/2014.(V.28.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Kihirdetve: ________________________
(: Bagócsi Károly:)
címzetes főjegyző
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IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
__/2017. (__.__.) 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, a hulladékokról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35.§ (1)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, környezet védelmének általános
szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48.§ (3) bekezdése alapján az Alsó- Tisza- vidéki
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség, továbbá Izsák Város Önkormányzat
Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2014.(XII.4.)
önkormányzati rendelet 1. számú melléklet I/2.pontjában foglaltak alapján a Jogi- Pénzügyi és
Városfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a helyi hulladékgazdálkodási
közszolgáltatásról szóló 5/2014.(V.28.) önkormányzati rendeletének módosításával
kapcsolatban a következőket rendeli el.
1.§
A helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 5/2014.(V.28.) önkormányzati rendelet
4.§ -a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
2. A közszolgáltató
(1) Az Önkormányzat hulladékgazdálkodási feladatait a társulási megállapodásban foglaltak
szerint a Duna- Tisza Közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati
Társulás látja el.
(2) Az Önkormányzat a települési szilárd hulladék, ideértve a zöldhulladékot is átvételével,
elszállításával, kezelésével kapcsolatos feladatok ellátására az Ökovíz Nonprofit Kft-vel
(2700. Cegléd, Pesti út 65., cégjegyzékszáma: 1309086647., adószáma: 12564392-2-13, KÜJ:
100 279 742., KTJ: 101 084 999) továbbiakban: közszolgáltató- közszolgáltatási szerződést
kötött, a hulladékokról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 33.(1) és a 37.§ (4) bekezdéseiben
foglaltak alapján az új közszolgáltató kiválasztására vonatkozó - az (1) bekezdés szerinti
Társulás által kiírt - közbeszerzési eljárás eredményes lefolytatásáig.
2.§
E rendelet 2017. november 2. napján 17 órakor lép hatályba.
I z s á k, 2017.november 2.

(: Mondok József:)
polgármester

(: Bagócsi Károly:)
címzetes főjegyző
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ELŐZETES HATÁSTANULMÁNY
I. A jogszabály megalkotásának szükségessége:
A Duna- Tisza Közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsa 2017. szeptember 29-én megtartotta alakuló ülését és alapszabálya szerint a
tag önkormányzatok hulladékgazdálkodási feladatainak címzettje és gyakorlója lett, továbbá a
hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására közbeszerzési eljárást fog lefolytatni.
A közbeszerzési eljárás lefolytatása előtt azonban módosítani kell a rendeletet, mert a
hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35.§ (1) bekezdése alapján a települési
önkormányzat helyi önkormányzati rendeletben állapítja meg az önkormányzati
hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásának rendjét és módját.
II. A rendelet társadalmi, gazdasági és költségvetési hatásai:
A rendelet módosításának társadalmi hatása nincsen, mivel változatlan színvonalon történik
meg a feladat ellátása. Gazdasági haszna, hogy a Társulás részére az 1084/2016.(II.29.) Korm.
határozat szerint 8,77 milliárd forintos fejlesztési keret áll rendelkezésre a Környezeti és
Energiahatékonysági Operatív Program keretéből.
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 a Társulás működésében fennakadást okoz, gátolja
a közbeszerzési eljárás eredményes lefolytatást és a fejlesztési források célszerinti
felhasználását, továbbá a kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárását vonhatja maga
után.
I z s á k, 2017. október 27.
(: Bagócsi Károly:)
címzetes főjegyző
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