Gáborján Község Önkormányzata Polgármesterétől

ELŐTERJESZTÉS
a települési hulladékkal kapcsolatos önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat
és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 15/2016. (VII. 01.)
önkormányzati rendelet módosítására
Tisztelt Képviselő-testület!
Amennyiben Gáborján Község Önkormányzat Képviselő-testülete döntése nyomán
2018. január 1-től a Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft. látja el
Berettyóújfalu közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
tevékenységet, szükséges a települési hulladékkal kapcsolatos önkormányzati
hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásáról szóló 15/2016. (VII. 01.) önkormányzati
rendelet 3. § (2) bekezdésének módosítása, melyben a közszolgáltató kerül
meghatározásra.
Mivel a jelenlegi közszolgáltató, a Bihari Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. a
megfelelőségi véleményének visszavonása miatt nem rendelkezik a szolgáltatás
nyújtásához szükséges jogszabályi feltételekkel, a közszolgáltatási szerződés a
119/2017. (VI. 29.) önkormányzati határozat alapján 2017. december 31-el
felmondásra került.
Ennek megfelelően a 2018. január 1-jén hatályba lépő rendelet módosítás szerint a
közszolgáltató a Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft.
További módosításként a rendelet 7. § (4) bekezdésének utolsó mondata egészül ki,
egyértelművé téve, hogy a hulladékgyűjtő műanyag zsák megvásárlása a
közszolgáltatási díj megfizetését is jelenti, mely díj nem a közszolgáltatót, hanem a
Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.-t, mint koordináló
szervet illeti meg.
A közterület tisztántartására vonatkozó rendelkezéseket tartalmazó 12. § (5) és (6)
bekezdések a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. §. (4) bekezdés c)
pontja alapján kerülnek a rendeletbe.
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. § (1) bekezdés g) pontja szerinti
rendeletalkotási felhatalmazás alapján szükséges a közszolgáltató adatkezelésére
vonatkozó rendelkezések meghozatala, a módosító rendelet 4. §-a ezt tartalmazza.
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. § (2) bekezdése szerint az
önkormányzat gondoskodik az elkülönített hulladékgyűjtési rendszer helyi
feltételeinek megszervezéséről. Az elkülönítetten gyűjtött fém-, papír-, és
műanyaghulladékot a közszolgáltató havonta egyszer egy alkalommal házhoz menő
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gyűjtés formájában veszi át. Az üveghulladék közterületen kihelyezett és üzemeltetett
hulladékgyűjtő edényzetekben kerül begyűjtésre, melyeknek helyét a rendelet tervezet
melléklete tartalmazza.
Kérem, hogy a rendelet tervezetet minősített többséggel elfogadni szíveskedjenek.
Gáborján, 2017. november 23.
Mező Gyula
polgármester
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Előzetes hatásvizsgálat
Gáborján Község Önkormányzata Képviselő-testületének
a települési hulladékkal kapcsolatos önkormányzati hulladékgazdálkodási
közfeladat és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló rendelet
módosításához
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a értelmében a jogszabályok
előkészítőjének előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérnie a szabályozás
várható következményeit. Önkormányzati rendelet esetében az előzetes hatásvizsgálat
eredményéről az önkormányzat képviselő-testületét kell tájékoztatni a rendelet
elfogadását megelőzően.
Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:
Az új közszolgáltató tevékenysége az eddigiekhez hasonlóan a helyi rendelet és a
magasabb szintű jogszabályok alapján történik, társadalmi, gazdasági hatást a
korábbiakhoz képest nem gyakorol a módosítás.
Környezeti, egészségi hatása:
Az új közszolgáltató tevékenysége az eddigiekhez hasonlóan a helyi rendelet és a
magasabb szintű jogszabályok alapján történik, környezeti, egészségi hatást a
korábbiakhoz képest nem gyakorol a módosítás.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:
A rendelet előkészítése a munkálatokban résztvevőknek adminisztratív terhet nem
jelent.
A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei:
2018. január 1-től a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás feladatainak ellátását új
közszolgáltató fogja végezni. A rendelet módosításban ennek a változásnak az
átvezetésére kerül sor, valamint a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. §
(1) bekezdés g) pontja szerinti rendeletalkotási felhatalmazás alapján szükséges a
közszolgáltató adatkezelésére vonatkozó rendelkezések beépítése. Elmaradása
mulasztásban megnyilvánuló törvénysértést valósítana meg.
A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi, és pénzügyi
feltételek:
A rendelet alkalmazásához a személyi, szervezeti, tárgyi feltételek biztosítottak, a
rendelet módosítása egyéb feltételeket nem igényel.
Gáborján, 2017. november 23.
Jenei Attila
jegyző
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RENDELET-TERVEZET
Gáborján Község Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2017. (…) önkormányzati rendelete
a települési hulladékkal kapcsolatos önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat
és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 15/2016. (VII. 01.)
önkormányzati rendelet módosításáról

Gáborján Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.
cikk (1) bekezdése a) pontja alapján, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény
(a továbbiakban: Ht.) 35. § (1) bekezdésben és 88. § (4) bekezdésben foglalt
felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontja szerinti feladatkörében eljárva, a
környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3)
bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
A 3. § (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A település közigazgatási területén a települési hulladékkal kapcsolatos közfeladat
ellátása keretében biztosított hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljesítésére a
Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft. 4031 Debrecen, István u. 136. (a
továbbiakban: közszolgáltató) jogosult és köteles.”
2. §
A 7. § (4) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Ha az ingatlanon keletkező hulladék mennyisége nem rendszeresen, hanem
alkalmilag haladja meg az átadott gyűjtőedény űrtartalmát, úgy a közszolgáltató külön
díjazás ellenében az ingatlanhasználó rendelkezésére bocsátott műanyagzsákban
elszállítja a gyűjtőedényzet mellé kirakott hulladékot. A gyűjtőedény mellé csak a
közszolgáltatótól vásárolt, egyedi jelzéssel ellátott zsákban lehet települési hulladékot
kihelyezni. A zsák térítési díja magában foglalja az elszállítás költségeit is, azaz
megegyezik a közszolgáltatási díjjal, ami a Koordináló szervet illeti meg.”
3. §
A 12. § az alábbiakkal egészül ki:
4

„(5) Az önkormányzat tulajdonában álló közterületek, terek, szilárd burkolatú utak
szervezett és rendszeres tisztításáról, – ide értve az általános takarítást, portalanítást,
síkosság mentesítést - a hulladékgyűjtők kihelyezéséről és ürítéséről az önkormányzat
gondoskodik.
(6) Az ingatlan előtti járda tisztántartása az ingatlan tényleges használójának, illetve
tulajdonosának kötelessége, beleértve az általános tisztítást, síkosság mentesítést,
hóeltávolítást. Járda hiányában egy méter széles területsáv, illetőleg ha a járda mellett
zöldterület is található, a teljes terület gondozása az ingatlantulajdonos kötelessége,
beleértve a növények gondozását, kaszálását és egyéb általános növényápolási
teendőket.”
4. §
A rendelet az alábbi 17/A. §-al egészül ki:
„17/A. §
(1) A közszolgáltató a közszolgáltatási díjbeszedéssel kapcsolatos adatszolgáltatási
kötelezettsége teljesítéséhez és ügyfélszolgálati feladatainak ellátásához
szükséges személyes adatokat kezel.
(2) A közszolgáltató az adatokat kizárólag közszolgáltatási tevékenységéhez
kapcsolódóan, jogszabályban meghatározott kötelezettségei teljesítése
érdekében használhatja fel.
(3) A közszolgáltató megteremti és fenntartja az adatkezelés személyi és tárgyi
feltételeit, gondoskodik az adatok biztonságáról, továbbá meghatározza azokat
az eljárási szabályokat, amelyek az adatvédelmi szabályok érvényre juttatásához
tevékenysége körén belül szükségesek.
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(4) A közszolgáltató kizárólag a kötelező közszolgáltatás nyújtására irányuló
jogviszony időtartama alatt, valamint e jogviszony megszűnését követően a
jogszabályokban előírt iratmegőrzési kötelezettség időtartama alatt kezelheti a
közszolgáltatással érintett ingatlanhasználó közszolgáltatás ellátásához
szükséges személyes adatait. A közszolgáltató jogosult az (1) bekezdésben
foglalt részfeladatai tekintetében adatkezelőt, adatfeldolgozót megbízni, és a
jogos igényeinek érvényesítése érdekében a személyes adatokat hatósági,
bírósági eljárások lefolytatása céljából harmadik személynek átadni.”
5. §
A rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.
6. §
Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.

Mező Gyula

Jenei Attila

polgármester

jegyző
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1. számú melléklet
Öblösüveg gyűjtésére szolgáló hulladékgyűjtő szigetek
Berettyóújfalu
Hely
Nefelejcs utca – Földesi utca
kereszteződés
Bessenyei ltp. – Lehel utca
Összesen:

Üveggyűjtő konténer
1
1
2
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