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Gáborján Községi Önkormányzat Polgármesterétől

Előterjesztés

a települési hulladékkal kapcsolatos önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat
ellátásáról szóló 8/2016. (VIl.12.) önkormányzati rendelet módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

n

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosulása értelmében, a törvény 35. § (1)
bekezdés b) pontja szerinti rendeletalkotási felhatalmazás alapján szükséges a közszolgáltató
tagjai, illetve a közszolgáltatói alvállalkozó által végzett hulladékgazdálkodási tevékenységet,
továbbá a tagoknak, illetve a közszolgáltatói alvállalkozónak a közszolgáltatáshoz
viszonyított arányát rendeletben meghatározni, ha a közszolgáltató több tagja, illetve
közszolgáltatói alvállalkozó vegzl. A közszolgáltatói alvállalkozóra illetve a
közszolgáltatáshoz viszonyított közszolgáltatói alvállalkozói arányra vonatkozó
rendelkezések meghozatala, a módosító rendelet 1. §-a tartalmazza.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 13/2017. (VI. 12.) rendeletének módosulása
értelmében szükséges a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékra
vonatkozó szállítási gyakoriságot az Országos Településrendezési · és Építési
Követelményekről (OTÉK) szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete
alapján meghatározott területenkénti szállítási gyakorisággal meghatározni.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az
tervezetet elfogadni szíveskedjenek.
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Gáborján, 2018. május 24.

előterjesztést

megvitatni és a rendelet-

Gáborján Község Önkormányzat Képviselő-testületének
••••./2018. (V.24) önkormányzati rendelete
a települési hulladékkal kapcsolatos önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat és
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 8/2016. (VII. 12.)
önkormányzati rendelet módosításáról

Gáborján Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV.
törvény (a továbbiakban: Ht.) 35. § (1)-ben és 88. § (4) bekezdés a), b) és e) pontjában foglalt
felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontja szerinti feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el:

1. §
A 3. § (3) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A közszolgáltató a Bihari Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 4100 Berettyóújfalu,
Oláh Zs. 1-1. mint közszolgáltatói alvállalkozó útján látja el az alábbi hulladékgazdálkodási
tevékenységeket: a hulladék gyűjtése, szállítása, kezelése. A közszolgáltatói alvállalkozónak a
közszolgáltatás egészéhez viszonyított aránya 99,3 %."

2. §
A korábbi 3. § (3) bekezdés számozása (4) -re módosul.

3. §
,(l
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A 7. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

'

„(1) A hulladék begyűjtésének, elszállításának gyakorisága: a közszolgáltató az országos
településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: OTÉK) szerinti nagyvárosias lakóterület esetén heti két alkalommal, egyéb, az
OTÉK által meghatározott terület esetén heti egy alkalommal köteles az ingatlanhasználó által
a közszolgáltatáshoz rendszeresített gyűjtőedényben összegyűjtött vegyes települési
hulladékot elszállítani. Az OTÉK által meghatározott területeket a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről
szóló 13/2017. (VI.12.) EMMI rendelet 1. mellékletének 1. táblázata tartalmazza. Az
elkülönítetten gyűjtött települési hulladék elszállítási gyakoriságát jelen rendelet 15. §-a
tartalmazza.

4. §
A 10. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„10. §
Az üdülőingatlanok esetében - amennyiben azokban állandó jelleggel senki sem tartózkodik a közszolgáltató április 1. és szeptember 30. között biztosítja a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatást heti egy alkalommal történő gyakorisággal."

5. §
A 17. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatási dijat a Koordináló szerv részére - a teljesített
közszolgáltatás alapján, számla ellenében - köteles megfizetni. A Koordináló szerv a
közszolgáltatási díjról negyedévente állít ki számlát."

6. §

Ez a rendelet 2018. július l-jén lép hatályba.

Gáborján, 2018. május 24.

Mező

Gyula
polgármester

Jenei Attila
jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § 18.§ és 19. § alapján, mint az
önkormányzati rendelet-tervezet előkészítője az alábbi előzetes hatásvizsgálatot végeztem el a
szabályozás várható következményeiről:
1. Előzetes hatásvizsgálat

- A tervezett jogszabály hatásai:
a)
- társadalmi hatása: a korábbi hatályos rendelethez képest jelentős
hatása nincs,
- gazdasági hatása: a korábbi hatályqs rendelethez képest jelentős hatása nincs,
- költségvetési hatása: nem jelentős

n

b)

környezeti és egészségi következmények:
rendelethez képest jelentős hatása nincs,

a korábbi hatályos

c)

adminisztratív terheket befolyásoló hatások: - nem jelentős

- A
jogszabály
megalkotásának
szükségessége,
a
jogalkotás
elmaradásának várható következményei:
- a rendelet megalkotása kötelező,
- a rendelet elmaradásának következménye a jogszabály alkotás
elmulasztása miatti törvényességi észrevétel lehet.
- A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek:
-

a személyi feltétel: rendelkezésre áll.
szervezeti feltétel: rendelkezésre áll.
tárgyi feltétel: rendelkezésre áll.
pénzügyi feltétel: rendelkezésre áll.

2. Indokolás
.,r\
\

/

Az önkormányzat képviselő-testületének a települési hulladékkal kapcsolatos önkormányzati
hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásáról szóló 8/2016. (VII.12.) önkormányzati rendelet
módosításának célja a következő:
- 2018. január l-től a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás feladatainak ellátását új
közszolgáltató végzi. A rendelet módosításával ennek a változásnak az átvezetésére
kerül sor, valamint a közszolgáltató adatkezelésére vonatkozó rendelkezések kerülnek
beépítésre. A rendelet megalkotásának elmaradása mulasztásban megnyilvánuló
törvénysértést valósít meg.
3. Véleményeztetés
A rendelet-tervezetet véleményeztetési kötelezettség nem terheli.
Gáborján, 2018. május 24.

Gáborján Község Önkormányzata Polgármesterétől

ELŐTERJESZTÉS
A háziorvosi vállalkozói díj módosítására
Tisztelt képviselő-testület!

Dr Kincses Béla vállalkozó háziorvos szóbeli kérelmében előadta, hogy szeretné, ha a
vállalkozói díját felemelné a képviselő-testület 350.000,-Ft/hó összegre, mivel már úgyis csak
2018. június 30-ig fog dolgozni, mivel már az egészségi állapota nem teszi lehetővé, hogy
tovább dolgozzon.
Fentiek alapján kérem a Tisztelt képviselő-testületet, hogy tárgyalja meg az előterjesztésben
foglaltakat és az azzal való egyetértés esetén fogadja el az alábbi határozati javaslatot.

.... .../2018. (V.24) számú határozat

Gáborján Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a háziorvosi vállalkozói díj
módosításáról szóló előterjesztést, és úgy döntött, hogy dr Kincses Béla háziorvos részére
fizetett vállalkozói díjat 2018. március 1. napjától 350.000,-Ft, azaz Háromszázezer forintban
állapítja meg. A vállalkozói dfj különbözete 2018.06.30..,án visszamenőleg, egyösszegben
kerül kifizetésre.
Felkéri a polgármestert, hogy a vállalkozói
gondoskodni szíveskedjen.

kifizetéséről
Határidő:
Felelős:

azonnal
Mező Gyula polgármester

Gáborján, 2018. május 15.

szerződés

módosításáról és az új összeg

