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E l ő t e r j e s z t é s 
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. februári ülésére 

 
Tárgy: hulladékgazdálkodási  közszolgáltatás  – benne a települési hulladék elkülönített gyűjtése –  ellátása és  

igénybevétele    önkormányzati rendeletben való szabályozása (új önkormányzati rendelet alkotása) 
kezdeményezése 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Emlékeztetem Önöket az ../2015. (I. 30.) Ökt határozatba foglalt döntésre, melyben tárgyra vonatkozó 
önkormányzati rendelet elő- és elkészítését rendelte el, melynek eleget-téve terjesztem be a rendelet- tervezetet, annak 
hatásvizsgálatát és indokolását. 
Tájékoztatom Önöket arról, hogy a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) 88. § 
(4) bekezdése hatalmazza fel, tehát kötelezi az önkormányzat képviselő-testületét önkormányzati rendelet 
alkotására, figyelemmel a Ht. 35. § (1) bekezdésében írt kötelező elemek alkalmazására, továbbá a 2015. január 
1. napján hatályba lépett (2) bekezdésben foglalt – az elkülönített hulladékgazdálkodási rendszer helyi feltételeinek 
megszervezése – feladatellátás szabályainak jogi kereteinek meghatározására. 
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 438/2012. (XII. 31.) Korm. rendeletet 
hatályon kívül helyezte a jogalkotó és helyébe léptette ugyanezen tárggyal 385/2014. (XII. 31.) Korm. 
rendeletét (továbbiakban: Korm. rendelet),  melynek 3. §-a a közszolgáltató, a 4. §- 6. §-ig  az ingatlanhasználó és a 
közszolgáltató általi hulladékgyűjtésére vonatkozó, az 7. §-8. §-ig  pedig a gyűjtőedény méretére és jelölésére, továbbá 9. §- 
10. §-ig a hulladék szállítására,  a 11. § - 12. §-ig a hulladék kezelésére irányadó szabályokat foglalja magában.    
Lényeges eltérés az idei év első napjától a házhoz menő hulladék begyűjtés  térnyerése, a településen kivételes 
esetben engedélyezhető, közterületen felállított gyűjtőszigeten elhelyezett szelektív gyűjtés célját szolgáló 
edények  alkalmazásával szemben. Ennek a jogszabály változásnak - és annak a ténynek, hogy a 
településünkön nem volt és semmi sem indokolja, továbbá a jogszabályi tiltás  miatt nem is lesz hulladékgyűjtő 
sziget - tudható be, hogy az idei évben a DAREH hulladékgazdálkodási új rendszerének kialakításakor (2015. 
II. félévében) már nem közterületen, hanem az ingatlanhasználónál történik majd a vegyes és a települési háztartási hulladék 
elkülönített gyűjtése, két külön méretű és fajtájú gyűjtőedényben, vagy hulladékgyűjtő zsákban.   
A településünkön hulladékgazdálkodási közszolgáltatást végző FBH - NP Közszolgáltatási Nonprofit Kft a 
jelenleg is használt gyűjtőedények mellé – térítésmentesen -  rendelkezésre bocsát minden ingatlanhasználó 
számára további 1 db sárga fedelű gyűjtőedényt, vagy hulladékgyűjtő zsákot, amelybe kizárólag papír, műanyag, fém és üveg 
(továbbiakban együtt:  elkülönített hulladék) helyezhető el. Fontos kitétel, hogy a csomagolási hulladékot lapos 
állapotban, kupak nélkül, az újságpapírt kötegelve lehet gyűjtőedénybe tenni. A településen nagy mennyiségben keletkező 
zöldhulladékot a közszolgáltatótól vásárolt zsákban, vagy házi/közösségi komposztálással lehet gyűjteni. Abban az 
esetben, ha a közszolgáltató a zöldhulladék gyűjtését zsákban nem biztosítja, úgy a vegyes hulladék céljáró 
szolgáló gyűjtőedényben (a kék színű kukában) kell elhelyezni azt, ami kizárja a hulladék elkülönített  gyűjtésére 
alkalmazott (sárga fedelű) hulladékgyűjtő-edény, vagy hulladékgyűjtő-zsák  használatát. 
Az ingatlanhasználó mindkét gyűjtőedényt és vagy 1 zsákot az önkormányzat vonatkozó rendeletében foglaltak 
szerint továbbra is az ingatlanán belül tartja, kivéve a közszolgáltatási szállítási napot, amikor reggel  7 órától a 
gyűjtőedény(ek) és vagy zsák kiürítéséig közterületen tarthatja a gyűjtőedényeket, és zsákot zárt állapotban  akként, hogy a 
települési hulladék közszolgáltatónak való átadása biztonságosan, a környezet veszélyeztetése, szennyezése, 
károsítása nélkül, a hulladék kiszóródását kizáró módon történhet, majd haladéktalanul gondoskodni kell a 
gyűjtőedény ingatlanra való beviteléről. 
A Közszolgáltató  a Korm. rendelet 6. § (1)-(2) bekezdésében szabályozott módon köteles gondoskodni a 
hulladék elkülönített módon való gyűjtésérére vonatkozó széleskörű lakossági tájékoztatásról,  melynek keretében az 
ingatlanhasználó és a közszolgáltató között hatályos közszolgáltatási szerződésben foglalt vegyes, az 

 
 



elkülönített és egyéb hulladék szállításának rendjéről, időpontjáról, módjáról és feltételeiről  szolgál információval.  A 
közszolgáltató honlapján és az önkormányzat helyben szokásos módon való közzététele (a település 
hirdetőtábláin való kifüggesztés és a helyi lapban való megjelenítés) segítheti a közszolgáltatás nyújtása 
igénybevételét, a hulladékgazdálkodás végső céljának elérését  – a hulladék mennyiségének csökkenését és az 
elkülönítetten gyűjtött,  újra hasznosított hulladék mennyiségének növelését -. 
A vegyes hulladék gyűjtéséhez szükséges gyűjtőedény/zsák méretének igazodnia kell 

- a közszolgáltatást igénybevevő ingatlanán képződő települési hulladék mennyiségéhez,  
- annak fajtájához (vegyes és elkülönített),  
- az ingatlant használó természetes személyek számához és 
- a szállítási gyakorisághoz, 

úgy, hogy az egész településen keletkező vegyes és elkülönített hulladék fajlagos mennyisége sem hagyható 
figyelmen kívül. A  közszolgáltató – a fent írtakat alapulvéve – legalább 2 különböző űrmértékű gyűjtőedény/zsák 
közüli választási lehetőséget köteles biztosítani az ingatlanhasználó számára. 
A közszolgáltató az elkülönített hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedényt/zsákot egyértelműen felismerhető módon, színnel 
(sárga) és jelzéssel  vagy jól olvasható, a gyűjtőedényben/zsákban elhelyezhető hulladékfajtára, jellegére, 
típusára utaló felirattal  kell hogy ellássa a Korm. rendelet 8. §-ában írtakat betartva. 
A Korm. rendelet 9. §-a rendelkezik a hulladék szállításának szabályairól  akként, hogy a közszolgáltató az 
ingatlanhasználótól az elkülönítetten gyűjtött műanyag, papír, fém  és vegyes hulladékfajták házhoz menő gyűjtési 
rendszerben  való elszállításáról a vonatkozó jogszabályokban foglalt rendszerességgel (kéthetente) a vegyes 
hulladéktól elkülönítetten köteles gondoskodni. 
Az elkülönítetten gyűjtött hulladék  kezelése, hasznosítása, ártalmatlanítása a közszolgáltató feladatai közé tartozik, 
mely gazdálkodó szervezet  a Korm. rendelet 11. §-ában írtak szerint köteles eljárni.    
 
Tárgyban  önkormányzati rendelet kiadása a  jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvényben  (továbbiakban: 
Jat.) foglaltakkal való összhang megtartása érdekében elkerülhetetlen, mivel az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés a) pontjában és a Ht. 88. §  (4) bekezdésében arra felhatalmazott, tehát  az adott jogszabály 
megalkotására –származékos jogalapon - kötelezett, amit tovább erősít a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 5. pontja szerinti településtisztasági  és 
a 19. pontja szerinti hulladékgazdálkodási feladat teljesítésére való kötelezés, valamint az Alaptörvény 32. cikk (3) 
bekezdésében rögzített azon követelmény, miszerint önkormányzati rendelet nem lehet ellentétes más jogszabállyal.  
Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 
(továbbiakban: SZMSZ) 19. § (1) bekezdés d) pontjában  írt önkormányzati rendelet alkotásának kezdeményezésére  
jogosítottként eljárva, a  tárgyi önkormányzati rendelet  tartalmi felülvizsgálatát a Jat. 22. § (2) bekezdésében írtak 
szerint elvégeztem, igazodva az önkormányzati rendeletek felülvizsgálata tárgyában a Képviselő-testület által, a 
79/2014. (XII. 19.) Ökt határozatában előírt  határidőhöz, továbbá az SZMSZ 19. § (8) bekezdésébe 
foglaltakhoz, a felülvizsgálatba bevontam az Ügyrendi Bizottságot. 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 lakosság előzetes 
tájékoztatására vonatkozó kötelezettségemnek (a helyben szokásos módon való közzététellel)  eleget tettem, a 
rendelet-tervezetet a hivatal hirdetőtábláján  kifüggesztettem, de arra vonatkozó észrevétel nem érkezett. 
A Jat. 8. § (2) bekezdésében foglaltakat érvényesítve új rendelet kiadását javaslom, mivel a jelzett jogszabály-hely 
értelmében nem módosítható  (többek között) egy adott jogszabály bevezető rendelkezése, amely a jogszabály 
megalkotására irányuló felhatalmazó rendelkezést és az adott feladatkör meghatározását foglalja magában, 
amely tárgyi rendeletben érintett, a Ht. önkormányzati rendelet alkotására vonatkozó 33. § - 35. § és 38. §  
előírása, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglaltak teljesítése érdekében. 
  
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés kiegészítése a fent vázolt és idén január 1. napjától hatályba lépett 
jogszabály változások  miatt elkerülhetetlen,  a könnyebb értelmezés érdekében egységes szerkezetbe foglaltan 
jelenik meg.  Javaslom a Polgármester úr felhatalmazását az önkormányzati rendelet-tervezet függelékeként 
mellékelt, kiegészített közszolgáltatási szerződés aláírására, a csatolt határozati javaslatban foglaltak szerint.  
 

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 (Ht. 36. § (3) bekezdése) betartása érdekében kezdeményezem a tárgyi 
rendelet-tervezet közmeghallgatás elé terjesztését és azt követően (a jogelvek betartása okán) annak  
megalkotását.  

 
 
C s a n y t e l e k, 2015. január 31. 
 
      Tisztelettel: 

 

Kató Pálné jegyző  

             
           
…../2015. (II. 13.) Ökt határozat 

Tárgy:  Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Szerződés (kiegészített,  egységes szerkezetbe foglalt) jóváhagyása 

Határozati   j a v a s l a t 

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és változtatás nélkül elfogadta tárgyi 
előterjesztésben foglaltakat és a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény  34. § (1) bekezdésében 
rögzített jogkörében eljárva, felhatalmazza Forgó Henrik Polgármester urat ezen határozathoz 1. 
mellékletként csatolt (kiegészített, egységes szerkezetbe foglalt) Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Szerződés 
aláírására. 
 
Végrehajtás határideje:   azonnal, de legkésőbb 2015.  február 15. 
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 Nonprofit  Kft ügyvezető igazgatója (Vaskút)  
- 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   
 


