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1590/2013. 
E l ő t e r j e s z t é s 

 
a Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. júniusi ülésére 

 
Tárgy:  az önkormányzat hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról és igénybevételéről szóló önkormányzati rendelet  
            alkotásának kezdeményezése 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Tájékoztatom Önöket arról, hogy több olyan központi jogszabály is módosult, amely befolyással bír a 
képviselő-testület által 2012. év decemberében megalkotott tárgyi önkormányzati  tárgyi rendeletre is, melynek 
módosítása, ill. helyette új önkormányzati rendelet kiadása a Jat.-tal való összhang megtartása érdekében 
elkerülhetetlen, nem is szólva az Alaptörvény 32. cikk (3) bekezdésében rögzített azon követelményről, hogy 
önkormányzati rendelet nem lehet ellentétes más jogszabállyal.  
Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzata 22. § (1) bekezdés d) pontjában  jogszabály alkotása 
kezdeményezésére kapott hatáskörömben eljárva, a Jat. 22. § (2) bekezdésében írt jogszabály (önkormányzati rendelet)  
tartalmi felülvizsgálatát elvégeztem, az SZMSZ 22. § (8) bekezdése szerint az önkormányzati rendelet 
felülvizsgálatába az Ügyrendi Bizottságot bevonva. A Jat. 16. § - 19. §-a szerinti jogszabály előkészítése keretében   a 
tárgyi előterjesztést, annak szerves részét képező előzetes hatásvizsgálatot, az indokolást és a jogszabály-tervezetet a 
bizottságok elé beterjesztettem, javasolva azok véleményeztetését. 
 
A települési hulladékkezelést szabályozó önkormányzati rendelet felülvizsgálatát az indokolja, hogy a 
törvényalkotó 2012. október 8. napján elfogadta a hulladékról szóló törvényt, amely radikális változásokat vezet 
be, így pl. a jogszabály indokolása szerint, 2014. január 1. napjától csak non-profit társaság végezheti a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatást, amely központi hatósági árszabályozás alá kerül, tehát az országban mindenhol 
egységes lesz a hulladékszállítás díja, amelyet a Magyar Energia és Közmű-szabályozási Hivatal javaslatára alapozva fog 
kialakítani az arra jogosított illetékes miniszter. A törvény hulladéklerakási járulékot vezetett be, amelyet a hulladéklerakók 
üzemeltetőinek kell megfizetniük az elhelyezett hulladék mennyisége és fajtája alapján. Fontos rendelkezése az új 
törvénynek, hogy a háztartási hulladék elkülönített gyűjtéséről szóló rendelkezést csak 2015. január 1. napjától kell 
alkalmazni (amely azért is előnyös számunkra, mert arra az időpontra már a DAREH által előnyös feltételekkel 
rendelkezésre fog állni a hulladék újra hasznosítására  szelektív gyűjtésére alkalmas hulladékgyűjtő edény és a 
szállítási feltételek tisztázódhatnak). Továbbra is érvényes a tárgyi törvény előző azon rendelkezése, hogy a 
szemétszállítási díj, annak hátraléka, a késedelmi kamat, a behajtási és egyéb költségek adók módjára behajtandó 
köztartozásnak minősül, melyet az arra illetékes adóhatóság (NAV) hajt be. Önök előtt és a település lakossága előtt is 
közismert tények miatt (lerakási illeték) az .A.S.A. felmondta az önkormányzattal kötött közszolgáltatási 
szerződését 2013. január 1-jén, mely felmondás 2013. június 30.-án lejár, így a közszolgáltató kivonul a 
településről. A képviselő-testület előző ülésén több döntést is hozott a tárgyban, így a 13-10/2013. iktatószám 
alatt kiadott előterjesztés alapján a 48/2013. (V. 31.) Ökt határozatával felhatalmazta a Polgármester urat 
tárgyi ügyben hirdetmény nélküli, tárgyalásos közbeszerzési eljárás lefolytatására, a határozatban írt 
feltételekkel. 
A közbeszerzési eljárás a Ht., Kbt. és annak helyi Szabályzatában foglaltak szerint lezajlott, 3 ajánlattevő 
részvételével. A képviselő-testület 53/2013. (VI. 20.) Ökt határozatával döntött a legalacsonyabb árajánlatot 
adó szakvállalkozás kiválasztása mellett és felhatalmazást adott a Polgármester úrnak közszolgáltatási 
szerződés kötésére a Csongrádi Víz- és Kommunális Kft-vel – a 10 napos szerződéskötési moratórium 
betartásával – 2013. 07. 01. napjával, amely egyben a közszolgáltatás kezdő időpontja is.  
Betartva a Ht. azon rendelkezését, hogy a Képviselő-testület önkormányzati rendeletbe rögzíti a 
„közszolgáltató kiválasztása módját és nevesíti magát a közszolgáltatót” - melynek megfelelően terjesztjük be 
ezen előterjesztéshez csatolva, az önkormányzati  rendelet-tervezetet - az önkormányzati Bizottságok 
támogató véleményének ismeretében. 
E rendelet záró-, módosító rendelkezései között kezdeményezem szabályozni a kötelező kéményseprő-ipari 
közszolgáltatás igénybevételéről szóló 34/2012. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 1. és 3. melléklete 
módosítását akként, hogy tárgyi rendelet 3. mellékleteként a Jat szabályai szerint cserélődik az 1. melléklet e 

  



rendelet 3. mellékletére és a 3. melléklet e rendelet 4. mellékleteként jelenik meg. A mellékletek cseréjét az 
indokolja, hogy a kéményseprő-sormunka díjak alapösszegének (az ún. 1 egységnyi munkaráfordítás 
értékének) maximuma 4.000 Ft-ról 2.000 Ft-ra csökken a vonatkozó törvény szerint kell változtatni a 
díjtételeken. Az önkormányzati rendelet 1. mellékletében ennél magasabb díjtétel érvényesítését tette lehetővé. 
A díjakat a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 347/2012. (XII. 11.) 
Korm. rendelet módosításáról szóló 166/2013. (V. 28. Korm. rendelet alapján 2013. július 1-jei hatályba lépéssel 
csökkenteni kell, ezért vált szükségessé a díjtételek változtatása. 
Az önkormányzatoknak várhatóan szintén július 1-jétől kell 10 %-kal csökkenteniük a természetes személyek 
lakóingatlanainak kéményseprő-díjait a tavaly december 31-i vagy idén június 30-i díjhoz képest.  
A Jat. 8. § (2) bekezdésében foglaltakat érvényesítve új rendelet kiadását javaslom, mivel a jelzett jogszabály-hely 
értelmében nem módosítható egy adott jogszabály (többek között) bevezető rendelkezése, amely a jogszabály 
megalkotására irányuló felhatalmazó rendelkezést és az adott feladatkör meghatározását foglalja magában. 
Szintén a módosító rendelkezések közé javaslom az önkormányzat szervezeti és működési szabályzata 1. 
melléklete változtatását e rendelet 5. mellékletként, mivel az önkormányzat képviselő-testülete átruházott 
feladatai felsorolásában a 2013. 06. 30-án megszűnő Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása szerepel, amely 
alapítása dátumától (2013. 07. 01-től) az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás (mint jogutód) kerül 
feladat ellátóként. 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Indítványozom tárgyi előterjesztés, az ahhoz csatolt előzetes hatástanulmány, a rendelet-tervezet és annak 
indokolásában foglaltak megvitatását, a bizottságok véleményének figyelembevételét és az előterjesztés 
változtatás nélküli elfogadását. 
A fent írt központi jogszabályok és jogelvek betartása érdekében kezdeményezem a tárgyi rendelet 
megalkotását.  
 
 
C s a n y t e l e k, 2013. június 21. 
   
 
      Tisztelettel: 
 
 
         Kató Pálné 
              jegyző 


