
E L Ő T E R J E S Z T É S 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2013. április 24-én 
tartandó ülésére 

 
Az előterjesztés tárgya:  A települési szilárd hulladék kezelésével (gyűjtésével, 
elszállításával és ártalommentes elhelyezésével) kapcsolatos közszolgáltatásról és 
annak kötelező igénybevételéről szóló 15/2002. (VII.1.) önkormányzati rendelet 
módosítása 
  

  
 
Iktatószám: 4004-2/2013.   Melléklet: rendelettervezet  
 
A napirend előterjesztője:                       dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
Az előterjesztést készítette:                       Niedermayer Éva ügyintéző 
 
Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével: 
 
Bizottság Hatáskör 
Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság 
 

SZMSZ 1. sz. melléklet IV/C. 5. pont 

Gazdasági, településfejlesztési bizottság  
 

SZMSZ 27. § (2) bekezdés 

 
Meghívott: 
 
Folkner Károly cégvezető VG Zrt. 
7300 Komló, Bem u. 24. 
 
 
A határozatot kapják: 
 
Folkner Károly cégvezető VG Zrt. 
7300 Komló, Bem u. 24. 



Tisztelt Képviselő-testület! 
 
2013. január 1-jén hatályba lépett a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, melynek 
88. § (3) bekezdés b) pontjának bb) alpontjában a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj 
megállapításáért felelős miniszter kapott felhatalmazást arra, hogy a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatás díjait, a díjalkalmazási feltételeket és a díjmegfizetés rendjét rendeletben 
állapítsa meg. Ezzel tehát kikerült az önkormányzat hatásköréből a hulladékgazdálkodás 
díjának megállapítási joga, ezért szükségessé vált a jelenleg hatályos, a települési szilárd 
hulladék kezelésével (gyűjtésével, elszállításával és ártalommentes elhelyezésével) 
kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről szóló 15/2002. (VII.01.) 
önkormányzati rendeletből a vonatkozó szabályozások hatályon kívül helyezése. 
Fent említett törvény 88. § (4) bekezdése szerint: 
„(4) Felhatalmazást kap a települési önkormányzat képviselő-testülete, hogy rendeletben 
állapítsa meg: 
a) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének szabályait, illetve a 
35. §-ban foglalt rendelkezések érvényesítéséhez szükséges szabályokat; 
b) az elkülönített hulladékgyűjtésre vonatkozó részletes szabályokat; 
c) a közterület tisztán tartására vonatkozó részletes szabályokat; 
d) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjra vonatkozó, a (3) 
bekezdés b) pontjának bb) alpontja szerinti miniszteri rendeletben nem szabályozott 
díjalkalmazási és díjfizetési feltételeket.” 
 
A törvény 35. §-a szerint: 
„35. § A települési önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati rendeletben állapítja 
meg: 
a) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalmát, a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatással ellátott terület határait; 
b) a közszolgáltató tagjai (részes felei), illetve az alvállalkozó által végzett 
hulladékgazdálkodási tevékenységet, továbbá a tagoknak, illetve az alvállalkozónak a 
közszolgáltatás egészéhez viszonyított arányát, ha a közszolgáltatást a közszolgáltató több 
tagja, illetve alvállalkozó végzi; 
c) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendjét és módját, a közszolgáltató és az 
ingatlantulajdonos ezzel összefüggő jogait és kötelezettségeit, valamint a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés egyes tartalmi elemeit; 
d) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének miniszteri rendeletben nem 
szabályozott módját és feltételeit; 
e) az ingatlantulajdonost terhelő, miniszteri rendeletben nem szabályozott díjfizetési 
kötelezettséget, megfizetésének rendjét, az esetleges kedvezmények eseteit; 
f) az üdülőingatlanokra és az időlegesen használt ingatlanokra vonatkozó sajátos szabályokat; 
g) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással összefüggő személyes adatok (a természetes 
személyazonosító adatok, valamint a lakcím) kezelésére vonatkozó rendelkezéseket.” 
 
A tárgyban megalkotásra kerülő miniszteri rendelet hiányában – mely a mai napig még nem 
született meg, a jelenleg alkalmazható közszolgáltatási díj a törvény átmeneti rendelkezései 
között található 91. §-ban került meghatározásra – nem lehetséges önkormányzati rendeletünk 
átfogó felülvizsgálata és minden részletre kiterjedő módosítása. Jelen alkalommal csupán a 
hulladéktörvényben megfogalmazott hatásköri szabályoknak való megfelelés érdekében 
elengedhetetlenül szükséges módosítások előterjesztésére volt lehetőség. Ezért javaslom, 
hogy a képviselő-testület – amennyiben a nevesített magasabb szintű jogszabály megjelenik – 



a júniusi rendes ülésén ismételten tűzze napirendre jelen rendelet módosítását és a miniszteri 
rendeletben foglaltak figyelembevételével dolgozza ki szabályozási elemeket. 
 
Mindezekre figyelemmel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati 
javaslatot és rendelettervezetet szíveskedjen elfogadni. 
 
 
Az előterjesztés szöveges része a rendelettervezet indoklásaként is szolgál. 
 
 
 
H at ár oza t i  j avas l a t  
 
 

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, a pénzügyi, jogi és ellenőrzési, valamint 
a gazdasági, településfejlesztési bizottság állásfoglalásának figyelembevételével – 
megtárgyalta „A települési szilárd hulladék kezelésével (gyűjtésével, elszállításával és 
ártalommentes elhelyezésével) kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező 
igénybevételéről szóló önkormányzati rendelet módosítása” című előterjesztést. 
 

 

Utasítja a jegyzőt, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításáért felelős 
miniszter rendeletének hatálybalépését követően, lehetőség szerint a júniusi rendes képviselő-
testületi ülésre a hulladékról szóló törvényben és a miniszteri rendeletben foglaltaknak 
megfelelően kidolgozott módosító rendelet tervezetét terjessze a képviselő-testület elé.  
 
 
Határidő: júniusi rendes képviselő-testületi ülés 
Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
 
Komló, 2013. április 17. 
 
 

dr. Vaskó Ernő 
címzetes főjegyző 



1. sz. melléklet - rendelettervezet 
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

…/2013. (IV. …) önkormányzati rendelete 
 

A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉK KEZELÉSÉVEL 
(gyűjtésével, elszállításával és ártalommentes elhelyezésével) 

KAPCSOLATOS KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL ÉS ANNAK KÖTELEZŐ 
IGÉNYBEVÉTELÉRŐL szóló 

15/2002. (VII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) a) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva, a Hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § 
(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 
 

1.§ 
A települési szilárd hulladék kezelésével (gyűjtésével, elszállításával és ártalommentes 
elhelyezésével) kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről szóló 
15/2002. (VII.01.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 7/A. § (5) 
bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(5) Ha a gazdálkodó szervezet a Közszolgáltató által megjelölt határidőre nem tesz eleget 
szerződéskötési kötelezettségének, a Közszolgáltató a bíróságtól kérheti a szerződés 
létrehozását, továbbá igazolt költségének és kárának megtérítését.” 
 

2. § 
A Rendelet 16. § (4) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(4) Amennyiben a lakásszövetkezetek, társasházak számlázási egységenként legalább az 
ingatlantulajdonosok 80 %-ának részvételével egy szolgáltatási szerződést kötnek a 
szolgáltatóval, úgy az általános díjtétel 5%-kal csökkentett mértékét kötelesek megfizetni.” 
 

3. § 
Hatályát veszti a Rendelet 15. § (3) és (5) bekezdése, a 16. § (5) bekezdése és a 2. melléklet 1. 
és 3. pontja. 
 

4. § 
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
Komló, 2013. április 24. 
 
 
 
 
 

Polics József 
polgármester 

dr. Vaskó Ernő 
címzetes főjegyző 
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