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13-26/2013. 

E l ő t e r j e s z t é s 
 

a Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. decemberi ülésére 
 

Tárgy:  az  önkormányzat hulladékgazdálkodási közszolgáltatás közfeladata 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 2013. június 28.-án megalkotott tárgyi önkormányzati rendeletre is, melynek 
módosítása, 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 19. § (1) bekezdés d) pontjában  jogszabály alkotása 
kezdeményezésére kapott hatáskörömben eljárva, a Jat. 22. § (2) bekezdésében írt jogszabály (önkormányzati rendelet)  
tartalmi felülvizsgálatát elvégeztem, igazodva az önkormányzati rendeletek felülvizsgálata tárgyában a Képviselő-
testület által kiadott 74/2013. (X. 25.) Ökt határozatában előírt decemberi határidőhöz, az SZMSZ 19. § (8) 
bekezdése szerint eljárva, 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. 
Az önkormányzat hulladékgazdálkodási közszolgáltatás közfeladata ellátását és igénybevételét  szabályozó 
önkormányzati rendelet felülvizsgálatát az is indokolja,  hogy a közszolgáltatók tulajdonosi úgy döntöttek, 
hogy szervezeti változtatást hajtanak végre akként, hogy a közszolgáltatási feladatok szétválasztásával, az 
eddigi Csongrádi Víz és Kommunális Kft által végzett hulladék begyűjtését és szállítási közszolgaáltatói feladatát 
2013. október 1. napjától a Vaskúti telephelyű FBH-NP Közszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság látja el, - 
településünk esetén - a hulladék kezelését és ártalmatlanítását  a Felgyői Regionális Hulladékkezelő Központ 
Felgyői lerakóhelyén. A hulladékról szóló hatályos törvénye várható módosítása szerint, 2014. január 1. 
napjától, de legkésőbb 2014. július 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 nemzetgazdasági 
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 kedvező feltételekkel rendelkezésre fog állni a 
hulladék újra hasznosítására  szelektív gyűjtésére alkalmas hulladékgyűjtő edény és a szállítási feltételek a 
Békés- Manifest Közszolgáltató Non-profit Kft bevonásával tisztázódhatnak). Továbbra is érvényes a tárgyi 
törvény 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. 
Emlékeztetem Önöket arra a közismert tényekre, miszerint  (lerakási illeték bevezetése és annak anyagi terhe) 
miatt az .A.S.A. felmondta az önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződését 2013. január 1-jén, mely 
felmondás 2013. június 30.-án lejárt, így a közszolgáltató kivonult a településről. A képviselő-testület (tárgyban 
a 13-10/2013. iktatószám alatt kiadott előterjesztés alapján) a 48/2013. (V. 31.) Ökt határozatával 
felhatalmazta a Polgármester urat tárgyi ügyben hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárás lefolytatására, amely 
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”, melyen változtatni kell és a fent írt 
indokok alapján (a Képviselő-testület döntésétől függetlenül)  lép be jogutódlással mint új Közszolgáltató 2013. 
október 1. napjával az FBH-NP Közszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, mely tevékenysége ezen 
időponttól folyamatos. 
A tárgyi önkormányzati rendelet-tervezet több ponton is tartalmaz kiegészítést, így az ingatlantulajdonos által 
ideiglenesen nem használt ingatlanra irányadó közszolgáltatási tevékenység igénybe nem vétele eseteinek, annak igazolása 
módjának és a díjfizetési kötelezettség erre az időpontra vonatkozó szünetelése szabályozásával. Ugyanezen okból a 
Közszolgáltatóra való kiterjesztése is érvényesül, tehát a díj fizetésére kötelezett ingatlantulajdonos ideiglenes távolléte és annak 
hiteles igazolása esetén nem számlázhat közszolgáltatási díjat arra az időre, amely alatt nem szolgáltatott. 
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés több pontja is módosul, kiegészül a fenti vázolt szervezeti változások és a 
részletezett kiegészítések miatt, mely módosítások egységes szerkezetbe foglaltan jelennek meg, a könnyebb 
értelmezés érdekében. Javaslom ezen közszolgáltatási szerződés aláírására Polgármester úr felhatalmazását a 
csatolt határozati javaslatban foglaltak szerint.  
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. 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Indítványozom tárgyi előterjesztés, az ahhoz csatolt előzetes hatásvizsgálat, a rendelet-tervezet, annak 
indokolásában és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésben foglaltak megvitatását, a bizottságok 
támogató véleményének figyelembevételét, az előterjesztés és annak határozati javaslata 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. december 10. 
 
      Tisztelettel: 
 
         Kató Pálné 
              jegyző 
…../2013. (XII. 20.) Ökt határozat 
 
Tárgy:  Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Szerződés (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) jóváhagyása 
 

Határozati   j a v a s l a t 
 

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta tárgyi és változtatás nélkül elfogadta 
tárgyi előterjesztésben foglaltakat és felhatalmazza Forgó Henrik Polgármester urat ezen határozathoz 1. 
mellékletként csatolt  módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Szerződés 
aláírására. 
Végrehajtás határideje:  azonnal, de legkésőbb 2014. január 02. 
Végrehajtásért felelős:   Forgó Henrik polgármester 
Beszámolás határideje:   a szerződés aláírását követő soros Képviselő-testületi ülés 
 
Határozatról értesítést kap: 

- Agatics Roland úr az FBH-NP Közszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Igazgatója (Vaskút) 
- Puskás Jenő úr a Csongrádi Víz- és Kommunális Kft Ügyvezetője (Csongrád) 
- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Forgó Henrik polgármester 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Bizottságok Elnökei 
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője 
- Irattár   


