Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 24-i ülésének 7. napirendi pontja
Tárgya: A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról
szóló1/2002. (I: 30.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Szabóné Nyigrényi Judit jegyző
Tisztelt Képviselő-testület!
A 2014. január 28-án megtartott testületi ülésen tájékoztattam a Képviselő-testületet arról,
hogy a Fejér Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívással élt a Képviselő-testület felé,
mivel 2013. január 1. napját követően a Hulladékról szóló 2012. CLXXXV. törvény 88. § (4)
bekezdésében (a továbbiakban: Ht.) rögzített jogalkotási kötelezettségünknek nem tettünk
eleget. Nem vizsgáltuk felül a „települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési
közszolgáltatásról szóló 1/2002. (I. 30.) önkormányzati rendeletünket, így az nem harmonizál
a Ht. rendelkezéseivel.
A januári ülésen a képviselő-testület kötelezett arra, hogy a jelen testületi ülésre tekintsem át a
jelenleg érvényes 1/2002. (I. 30.) önkormányzati rendeletünket, végezzem el a felülvizsgálatot
és amennyiben szükséges a módosító rendelet-tervezetet terjesszem be.
A Törvényességi felhívásra reagálva el kell mondani, hogy a jogalkotási kötelezettségünknek
részben eleget tettünk, hiszen 2013. január 30-án megtartott ülésünkön felülvizsgáltuk és módosítottuk az 1/2002. (I. 30.) önkormányzati rendeletünket a 3/2013. (II. 5.) önkormányzati
rendeletünkkel.
A hatályos rendeletünk rendelkezéseit áttekintettem és megállapítottam, hogy a Szolgáltató
meghatározása nem pontos, hiányzik a rendeletünkből az adatkezelésre vonatkozó szabályozás, valamint a közszolgáltatási szerződés tartalmi elemeinek meghatározása. Mindezeket
figyelembe véve elkészítettem a rendelet-tervezetet.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és fogadja el a rendelet-tervezetet.
„tervezet”
Nagykarácsony Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
./2014. (… …) önkormányzati rendelete
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési
helyi közszolgáltatásról szóló 1/2002. (I. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról
Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.
cikk (2) bekezdés a) pontjában és a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló

2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva az alábbi rendeletet alkotja:
1.§ A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 1/2002. (I. 30) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (6) bekezdés
helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(6) A hulladék kezelését, azaz összegyűjtését, elszállítását, ártalommentes elhelyezését,
valamint a szolgáltatás folyamatosságának biztosítását Nagykarácsony közigazgatási
területén – a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás keretében – a Vertikál Közszolgáltató Zrt. (8154 Polgárdi, Bocskai u. 39.) (a továbbiakban: Szolgáltató) végzi és biztosítja.”
2.§ A Rendelet 2.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.§ (1) A rendelet alapján a közszolgáltatás igénybevételére köteles ingatlantulajdonosokról a Szolgáltató nyilvántartást vezet az azonosításához szükséges adatok feltüntetésével.
(2) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatási szerződés megkötéséhez szükséges, a
Hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 38. § (3) (a továbbiakban: Hgt.)
bekezdésében meghatározott személyes adatait és – amennyiben nem azonos a
közszolgáltatás igénybevételének helyével – a számlázási címet köteles a Szolgáltató felhívására, valamint a személyes adatainak változását követően 8 napon belül bejelenteni.
(3) A közszolgáltatási szerződés megkötéséhez a Gazdálkodó szervezet a közszolgáltatást igénybe vevő nevét, adószámát, cégbírósági bejegyzés számát, a közszolgáltatás igénybevételének helyét, valamint a számlázási és postázási címet köteles a
Szolgáltató rendelkezésére bocsátani.
(4) A Szolgáltató a személyes adat kezelés során köteles az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően eljárni.
(5) A (4) bekezdés alkalmazásában a Szolgáltató köteles megteremteni az adatkezelés személyi és tárgyi feltételeit, köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, és
köteles meghatározni azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
2/A.§ (1) Az adatkezelés célja a közszolgáltatással összefüggően az ingatlantulajdonos
személyének megállapításához, a közszolgáltatási díj behajtásához szükséges és
arra alkalmas adatbázis létrehozása és működtetése.
(2) A Szolgáltató az ingatlantulajdonos személyes adatait – az adatok tárolása kivételével – a szerződéses viszony létrejöttétől annak megszűnéséig, díjhátralék esetén
a tartozás fennállásáig kezelheti. A jogviszony megszűnését követően a Szolgáltató a kezelt adatokat köteles megsemmisíteni.
(3) A Szolgáltató a feladatának ellátása érdekében nyilvántartott adatokat – a behajtásra jogosult adóhatóságon kívül – harmadik félnek nem adhatja át.”
3.§ A Rendelet 7.§ helyébe a következő rendelkezés lép:
„7.§ A közszolgáltatás igénybevételéről szóló szerződés tartalmi elemei:
a)
a felek megnevezése és azonosító adatai

b)
a közszolgáltatás igénybevételének kezdő napja
c)
az ürítési gyakoriság és az ürítés ideje napok szerint
d)
a közszolgáltatás díja és alkalmazásának feltételei
e)
a közszolgáltatási díj megfizetésének módja
f)
a szerződés módosításának, felmondásának feltételei
g)
irányadó jogszabályok meghatározása.”
4.§ Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba és hatálybalépését követő
ötödik napon hatályát veszti.
Nagykarácsony, 2014. február 24.
Scheier Zsolt
polgármester

Szabóné Nyigrényi Judit
jegyző

Záradék:
A rendelet kihirdetésre került 2014……
Szabóné Nyigrényi Judit
jegyző

Indokolás
1. § A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. §-ban (a továbbiakban: Ht.)
foglaltak szerint rendeletben kell megállapítani a közszolgáltatást végzőt. A jelenleg
hatályos rendeletünk a jogszabályi előírást részben tartalmazta, most pontosításra került.
2. § A Ht. 35. § g) pontja szerint szabályozni kell a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezések. A módosító
rendeletbe ez most szabályozásra került, mivel az alaprendelet ezt nem tartalmazta.
3. § A Ht. 35. § c) pontja szerint a helyi rendeletnek tartalmaznia kell a közszolgáltatási
szerződés tartalmi elemeit. Az előterjesztett rendeletben ez részletezésre került.
4. §Hatályba léptető rendelkezést tartalmazza.
Előzetes hatásvizsgálat
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a szerint a jogszabályok előkészítése
során előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérni a tervezett jogszabály valamennyi
jelentősnek ítélt hatását, a szabályozás várható követelményeit. Az előzetes hatásvizsgálat
megállapításai a rendelet-tervezet esetében az alábbiak:
Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

A keletkezett települési hulladék zárt rendszeren keresztül kerül megfelelő elhelyező telepre.
Csökken a környezetszennyezés, érvényesül az egészséges környezethez fűződő alapjog. A
közszolgáltatási díj beszedésére továbbra is a közszolgáltató jogosult, az ő bevételét képezi. A
tervezetnek költségvetési hatása nincs.
Környezeti és egészségügyi következményei:
A szabályozás kötelező jelleggel írja elő a közszolgáltatás igénybevételét, s ezáltal segíti a
hulladék e célra létrehozott telepen történő elhelyezését, a környezetvédelmét, az egészséges
környezethez való jogot. Tisztább, egészségesebb lesz a környezet.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:
A szabályozás többlet adminisztrációs terhet nem jelent.
A jogalkotás elmaradásának várható következményei:
A helyi szabályozás elmaradása jogszabálysértést eredményez, a Fejér Megyei Kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárását vonja maga után
Az alkalmazáshoz szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
Nem igényes többlet feltétel az eddigiekhez képest.
Nagykarácsony, 2014. február 19.
Szabóné Nyigrényi Judit
jegyző

