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Á l t a l á n o s   I n d o k o l á s 
 

Az önkormányzat  hulladékkezelési közszolgáltatás közfeladata ellátásáról és  igénybevételéről szóló  
önkormányzati rendelet-tervezethez 

 
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete által a települési kötelező hulladékkezelési 
közszolgáltatás igénybevételéről szóló 5/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelete annak megalkotása óta 
eltelt idő alatt kiadott központi jogszabályokban foglaltaknak mindenben már nem felel meg,  továbbá 
jogutódlással  új közszolgáltatást végző lép be, ezért szükségszerű az önkormányzati rendelet felülvizsgálata, 
amelyet a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) 22. § (1)-(2) bekezdésén túl, az 
önkormányzat hatályos SZMSZ-e 22. § (8) bekezdése és a Képviselő-testület által az önkormányzat kihirdetett 
és hatályba lépett önkormányzati rendeletei felülvizsgálata tárgyában kiadott 74/2013. (X. 25.) Ökt határozatával 
ír elő a jogszabály előkészítésére kötelezett jegyző számára. 
A tárgyi rendelet megalkotását elengedhetetlenné teszi továbbá az előterjesztésben részletezett, a Ht.-ben foglaltak 
módosulása végrehajtása, és az a tény, hogy amennyiben nem alkotná meg rendeletét a képviselő-testület, egy-részt 
mulasztásban megnyilvánuló jogsértést követne el, másrészt kitenné magát annak, hogy a Csongrád Megyei 
Kormányhivatal Törvényességi és Felügyeleti Főosztálya törvényességi felhívás keretében intézkedést kezdeményezhetne és 
terjeszthetne elő az Mötv. 137.-138. § és a 141. §-ban foglaltak szerint eljárva. 
A rendelet megalkotása a helyi társadalomra gyakorolt hatását tekintve nagyon fontos a lakókörnyezetünkben lévő 
épületek, azok tartozékai és természeti értékek (fás szárú növények, zöldterületek, zöldfelületek ápolása, kezelése szempontjából), 
a jövő nemzedékének való átörökítése, a fenntartható fejlődés miatt, a környezet tisztaságának, az állampolgárok egészségének 
védelmében.  
A gazdasági hatása a települési szilárd hulladék újra hasznosításában mérhető, amely össztársadalmi érdek, konkrétan 
a hulladék mennyiségének keletkezése csökkentésével, valamint az újrahasznosításával. 2013. január 1-től  a 
Vidékfejlesztési Minisztérium által kiadott állásfoglalás értelmében díjátvállalást nem tehet az önkormányzat 
éves költségvetéséből a megváltozott feladatfinanszírozás okán, az önkormányzat vagyona pedig működési 
fedezetként nem élhető fel.  Költségvetési hatása az önkormányzat éves költségvetésére a lakosság 
közszolgáltatási díj fizetési kötelezettségéből díjkedvezmény címén eddig 50 %-os, majd 40 %-os  díjtétel 
átvállalása,  évi 8 millió forint kiadást jelentett,  ezért szűnt meg a lakosságtól való díjátvállalás (2012. december 
31. napjával), mivel annak az önkormányzat költségvetésében nincs meg a pénzügyi fedezete.  
Jogi szempontból az önkormányzati rendelet megalkotása a központi jogszabályokban foglaltaknak való megfelelésen túl, a 
település köztisztaságának védelmét is szolgálja, továbbá a szabályok rendeletbe foglalása garanciát jelent a közszolgáltatás 
zavartalan biztosítására.  
 
Tekintettel arra, hogy meg kell változtatni a rendelet bevezető részét, ezért a Jat. 8. § (2) bekezdésében írt 
rendelkezésére tekintettel egy teljesen új rendelet alkotása indokolt a hatályos rendelet hatályon kívül helyezése mellett.   
  

R é s z l e t e s    I n d o k o l á s 
a Bevezető részhez 

 
A rendelet-tervezet bevezető-része azon jogszabályi helyek megjelölését tartalmazza, amelyek az önkormányzat 
képviselő-testülete számára a jogalkotás törvényi kellékeként tárgykörben egyrészt felhatalmazást ad (az Alaptörvény 32. 
cikke (2) bekezdése, a Ht. 88. §-ában írtakat alkalmazva) önkormányzati rendelet megalkotására, származékos jogalkotói 
hatáskör feltüntetését,  az önkormányzat feladatkörét meghatározó szabályokat az (Mötv. 13. § (1) bekezdés 5. és 19. 
pontja a - településtisztasági és hulladékgazdálkodási feladat -, a Ht. 33. - 35.  és 38. §, az (IRM rendelet 55. § (5) 

  



bekezdésében és az 58. § (1) bekezdésében írtakat betartva) a közszolgáltató hulladékgazdálkodási 
tevékenységéről és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 438/2012. (XII. 29.) 
Korm. rendelet, továbbá az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatában rögzített feladatkörében 
eljárni jogosított Bizottságok - Ügyrendi, Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési - 
véleményének kikérését foglalja magába. 
 

1. §-hoz 
 

A rendelet hatályának rögzítése az e rendelet alóli kivételeket foglalja magában, jelesül a veszélyes hulladék és a nem 
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz közszolgáltatásra  nem vonatkozik e rendelet. 
 

2. §-hoz 
 

A Ht. szabályait alapul véve határozza meg a helyi jogalkotó az ajánlat tevésre jogosultak hulladékkezelési 
közszolgáltatás végzésére jogosító kiválasztására vonatkozó előírásait, meghatározva a pályázati kiírás megjelentetésének, 
közzétételének kötelező elemeit, így biztosított mind az érintett vállalkozók, mind a település lakossága számára a 
pályázati kiíráshoz való hozzáférés – hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás kivételével -, papír 
alapon és elektronikus formában egyaránt (az önkormányzat képviselő-testülete hivatala hirdetőtábláján, megyei 
napilapban, a helyi Csanyteleki Hírmondóban és az önkormányzat honlapján való megjelentetéssel). Ez a 
szakasz foglalja magában a képviselő-testület Közszolgáltató kiválasztására irányuló döntését, nevesítve azt, 
melynek megváltoztatását a közszolgáltatók tulajdonosi átszervezésen alapuló döntése kényszeríti ki azáltal, 
hogy mind szervezeti jogutódlással, mind a feladat szétválasztásával (a begyűjtés és a szállítás közszolgáltatói 
feladata az FBH-NP Korlátolt Felelősségű Társaság  feladata, a hulladék kezelése, ártalmatlanítása a Csongrádi 
Víz és Kommunális Kft feladata), melyet a közszolgáltatási szerződésben is érvényesít.  
  

3. §-hoz 
 

A közszolgáltatás lakosság általi igénybe vételének szabályait rögzíti, így többek között a közszolgáltatási szerződés 
létrejöttének feltételeit, a rendelkezésre állás igazolása és a közszolgáltatási tevékenység végzésének felajánlása 
lényeges elemeit tartalmazó névre szóló, hitelt-érdemlően a Közszolgáltató által annak igénybe vételére 
kötelezetthez írásban kijuttatott értesítése alapján. A felhívás hirdetményként való közzétételének módja 
megegyezik a 2. §-ban írtakkal. A Közszolgáltató az első eredménytelen kiértesítést követően köteles második 
értesítés kézbesítésére is, majd ezt követően kezdheti meg közszolgáltatói tevékenységét.  
 

4. §-hoz 
 

A közszolgáltatás végzésének szabályait foglalja magában, részletezve az ingatlantulajdonos települési hulladék 
gyűjtésére irányuló jogait és kötelezettségeit, konkrétan a települési hulladék gyűjtőedénybe tárolása, a gyűjtőedény 
Közszolgáltatónak átadása módját, időpontját, a gyűjtőedény jó gazda gondosságával való tartását, kezelését, az 
abban való károkozás esetén való eljárási rendet. Ez a szakasz tartalmazza az évente egy alkalommal előre 
meghirdetett lomtalanítási akció előírásait, a közszolgáltatás ellentételezéseként kibocsátott számlázás, vagy a 
Közszolgáltató tevékenysége elleni panasz-tételi ügyfélfogadás lehetőségét, továbbá az ingatlantulajdonosok díj fizetési kötelezettségét, 
valamint a közszolgáltatás igénybe vétele szüneteltetése eseteit, annak igazolása kötelezettségét, ebből eredően a díj fizetése 
szünetelése tényét.  
 

5. §-hoz   
 

A helyi jogalkotó a Közszolgáltató közszolgáltatási tevékenységére vonatkozó jogai és kötelezettségei keretében előírja, hogy 
a Közszolgáltató az ingatlantulajdonostól átvett települési hulladék átvételét, elszállítását mikor tagadhatja meg, 
hogyan köteles eljárni a gyűjtőedény meghibásodása esetén (csere, vagy javítás), továbbá az ingatlantulajdonosok 
panaszai orvoslására havi egy alkalommal ügyfélszolgálat működtetési kötelezettségét mondja ki. Rögzíti a 
Közszolgáltató hibájából elmaradt közszolgáltatás pótlásának szabályait, a közszolgáltatás igénybe vétele 
szünetelése eseteit, igazolása elfogadása szabályait és a díjfizetési kötelezettség alóli mentesítés, valamint a 
lomtalanítási akció szervezési kötelezettségét, valamint a közszolgáltatás igénybe vételére kötelezettek személyes 
adatainak kezelésére ad felhatalmazást. 

6. §-hoz 



 
A záró rendelkezések az IRM rendelet 78. §-ában szabályozottak szerint tartalmazza a rendelet hatályba léptetése 
időpontját, amelynek rövidségét az indokolja, hogy annak tartalmi változatlansága felkészülést nem igényel az 
érintettek számára, a rendelet-tervezet megismerhetősége a rendelet-tervezet hirdetményben való közzétételével 
biztosított volt, iránta érdeklődés nem mutatkozott, így ezért a javasolt időpontja: 2013. július 1. napja. A rendelet 
az önkormányzat honlapján és a közadattárban elérhető, a községi könyvtárban és a hivatalban megtekinthető, a 
település lakossága a havonta megjelenő helyi lapban, a Csanyi Hírmondóban kap jegyzői tájékoztatást a 
rendelet hatályba lépéséről. A záró rendelkezések között kapott helyet a rendelet aláírására jogosítottak neve és 
tisztsége, a záradék szövege, amely a rendelet kihirdetése időpontját az önkormányzati szervezeti és működési szabályzatban 
meghatározott formátumban tartalmazza. A rendelet hatályon kívül helyezése a jogszabályszerkesztésről szóló 
hatályos jogszabály 119. §-ához igazodik akként, hogy tartalmazza  a tárgykörben hatályban lévő önkormányzati 
rendelet mint hatályon kívül helyezendő jogszabályra való merev hivatkozást, annak időpontjára való utalás nélkül, a 
szakasz (3) bekezdésében foglalt formátumban. 

1. melléklethez 
 
Az önkormányzat hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételére kijelölt ellátási területének határait, a település teljes 
közigazgatási területét foglalja magában. 
 

2. melléklethez 
 

A települési kötelező hulladékkezelési közszolgáltatás ellátásának működési területét tartalmazza táblázat 
formájában, amely a település kül- és belterületét öleli fel. 
 

1. függelék 
 

Az önkormányzat és a Közszolgáltató között létrejött Közszolgáltatási Szerződést foglalja magában. 
 
 
C s a n y t e l e k, 2013. december 10. 
        
          
          Kató Pálné 
               jegyző 


