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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az elmúlt év utolsó, rendkívüli képviselő-testületi ülésén döntést hoztunk arról, hogy a 
közbeszerzési eljárás nyertesével, a Zöld Bicske Nonprofit Kft-vel kötünk közszolgáltatási 
szerződést, és általuk biztosítjuk a települési szilárd-hulladék elszállítását. 

Az új közszolgáltató kiválasztását követő feladatunk hatályos rendeletünk aktualizálása a 
hulladékgazdálkodásról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88.§ (4) bekezdésében kapott 
rendeletalkotási felhatalmazás, valamint ugyanezen jogszabály 35.§-ának szabályozási 
lehetősége figyelembe vételével és az új közszolgáltatással összhangban.  
 
A rendelet-módosítás tervezetét előterjesztésem tartalmazza azzal, hogy a szabályozásról a 
tervezet részletes indokolása nyújt tájékoztatást. 
 
Kérem előterjesztésem megvitatását és a rendelet-módosítás jóváhagyását! 
 
Felcsút, 2015. január 14.  
 

Mészáros Lőrinc 
  polgármester 

 
Rendelet-tervezet 
 

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2015.(I….) önkormányzati rendelete 

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének 
szabályairól szóló 

12/2013.(XI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

 
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2012. évi 
CLXXXV. 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 5. pontjában és 19. 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
1.§ A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás ellátásának és 
igénybevételének szabályairól szóló 12/2013.(XI.29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 
Rendelet) 2.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi szöveg lép: 
 

„2.§ (1) Az 1. § -ban meghatározott közszolgáltatást a Zöld Bicske Nonprofit Kft. 2060 Bicske, 
Csákvári út 45. (a továbbiakban: Szolgáltató) látja el.” 

 
2.§ A Rendelet 2.§ (3) bekezdése helyébe az alábbi szöveg lép: 
 

„2.§ (3) A község közigazgatási területén keletkező települési szilárd hulladékok végleges 
elhelyezésére kijelölt terület a Várpalota-Inotai hulladéklerakó.” 

 
3.§ A Rendelet 2.§-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki: 
 

„2.§ (4) A közszolgáltatásban alvállalkozóként a Partner-Depónia Hulladékhasznosító Kft. 
(2045 Törökbálint, Katona József u. 24.) hulladék-lerakói tevékenység ellátásával, a 
közszolgáltatás egészéhez viszonyított 24% arányban vesz részt.” 

 



4.§ A Rendelet 3.§ (3) bekezdése helyébe az alábbi szöveg lép: 

„3.§ (3) A rendelkezésre bocsátandó legkisebb szabványos gyűjtőedény űrtartalom 
meghatározásához 30 l/fő/hét szükségletet kell számításba venni, azzal, hogy a közszolgáltatás 
igénybevételére köteles ingatlantulajdonos 60 liter és 120 liter űrtartalmú gyűjtőedény közül 
választhat.” 

 
5.§ A Rendelet 10.§ (2) bekezdése helyébe az alábbi szöveg lép: 

„10.§ (2) A közszolgáltató kizárólag a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
elszállításával kapcsolatos közszolgáltatás kialakítása és fenntartása céljából, az 
ingatlantulajdonossal fennálló kötelező közszolgáltatás nyújtására irányuló jogviszony 
időtartama alatt, valamint e jogviszony megszűnését követően, a jogszabályokban előírt 
iratmegőrzési kötelezettség időtartama alatt kezelheti a közszolgáltatással érintett 
ingatlantulajdonos adatait.” 

6.§ Hatályát veszti a Rendelet 10.§ (3) bekezdése. 

 
7.§ A Rendelet 11.§ (4) bekezdése helyébe az alábbi szöveg lép: 

„11.§ (4) Teljes díjkedvezményben részesül: 

a) a 70 év feletti, egyedül élő személy, jövedelemre tekintet nélkül.  

b) az a közös lakcímen életvitelszerűen élő házaspár, ahol mindkét személy betöltötte a 70. 
életévét és az egy főre eső havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 150%-át.” 

 
8.§ A Rendelet 11.§ (5) bekezdése helyébe az alábbi szöveg lép: 

„11.§ (5) A közszolgáltatási díj 50%-ának megfelelő kedvezményben részesül az a közös 
lakcímen életvitelszerűen élő házaspár, ahol mindkét személy betöltötte a 70. életévét és az 
egy főre eső havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 200%-át.” 

 
9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát 
veszti.  
 
 

Mészáros Lőrinc     Dr. Sisa András 
    polgármester                                                          jegyző 

 
 
 
 
 

I N D O K O L Á S  
 

A  hulladékról szóló  2013. évi CLXXXV. törvény 35.§-a és a 88.§ (4) bekezdése felhatalmazást 
ad a települési  önkormányzat képviselő-testületének, hogy a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatás tartalmát, a közszolgáltatás terület határait, a szolgáltatás ellátásának, igénybe 
vételének és a díjfizetési kötelezettségeinek fő szabályait rendeletben határozza meg. 

Az 1.§-hoz 
 
A közszolgáltató gazdasági társaságot határozza meg. 



 
A 2.§-hoz 

 
A hulladéklerakó helyét határozza meg. 
 

A 3.§-hoz 
 

Az alvállalkozóként igénybe vett lerakót nevesíti, a közszolgáltatásban vállalt részesedés 
arányával. 

 
A 4.§-hoz 

 
A közszolgáltatás során legalább kétféle gyűjtőedény közötti választási lehetőséget határoz meg 
 

 
Az 5-6.§-hoz 

 
A közszolgáltató által végzett adatkezelés módját, időtartamát pontosítja. 
 

A 7-8.§-hoz 
 
A „mentesség” fogalomhasználat helyett teljes és részleges díjkedvezményt foglalunk 
rendeletbe. 
 

A 9.§-hoz 
 

A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik. 
 

A 10.§-hoz 
 

Előzetes hatásvizsgálat 

 

(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján) 

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2015.(I….) önkormányzati rendelete 

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének 
szabályairól szóló 

12/2013.(XI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

1. Várható társadalmi-gazdasági hatása: 

A rendelet elfogadása esetén a szerződésmódosítással összhangban kerülnek szabályozásra a 
hulladékkezeléssel összefüggő jogok és kötelezettségek. 

 

2. Várható költségvetési hatása: 

A rendelet elfogadásának költségvetési hatása nincs: a díj jogszabályban meghatározott 
mértékben maximalizált. 

 

3. Várható környezeti következményei: a rendelet módosításának közvetlen környezeti hatása 
nincs. 

 



4. Várható egészségi következmények: A rendelet módosításának egészségügyi következménye 
nincs. 

 

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: 

A rendelet módosítása önkormányzatot terhelő adminisztratív terhet nem eredményez. 

 

6. A rendelet megalkotásának szükségessége: 

Az közszolgáltatóval megkötött szerződésnek megfelelő aktualizálás 

 

7. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 
rendelkezésre állnak. 

 

Felcsút, 2015. január 14. 

         Dr. Sisa András 

     jegyző 

 


