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Tisztelt Bizottság! 

 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

4/2013.(II. 14.) önkormányzati rendelete 2. mellékletének 4.4.3. pontja alapján a fenti 

tárgyban készült, mellékelt közgyűlési előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni és döntését a 

határozat-tervezetben foglaltak szerint meghozni. 

 

Kecskemét, 2016. április 4. 

 

 

 

 dr. Szeberényi Gyula Tamás 

 alpolgármester 
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A Bizottság megtárgyalta dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester fenti tárgyban készült 

előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 

 

A bizottság a fenti tárgyban készült közgyűlési előterjesztést a Közgyűlés számára 

elfogadásra javasolja. 
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Tisztelt Közgyűlés! 

 

 

I. A köztisztaságról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 9/2014. (IV. 24.) 

önkormányzati rendelet módosítása 

 

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) tartalmazza a környezet 

és az emberi egészség védelmével, a környezetterhelés mérséklésével, a természeti 

erőforrásokkal való takarékos gazdálkodással, az erőforrás-felhasználás hatásainak 

csökkentése, hatékonyságának javítása, továbbá a hulladékképződéssel, illetve a képződő 

hulladék káros hatásainak megelőzésével, mennyiségének és veszélyességének 

csökkentésével, továbbá a használt termékek újrahasználatával, a fogyasztási láncban szereplő 

anyagok termelési-fogyasztási körforgásban tartásával, valamint a hulladék minél nagyobb 

arányú anyagában történő hasznosításával, és a nem hasznosuló, vissza nem forgatható 

hulladék környezetkímélő ártalmatlanításával kapcsolatos alapvető szabályokat. A Ht. egyik 

lényeges szabályozási köre a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás szabályainak rendszere. 

 

Az Országgyűlés elfogadta a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosításáról 

szóló 2015. évi CCXXI. törvényt (továbbiakban: Ht. mód.). A Ht. mód. egyes rendelkezései 

2016. április 1. napjával léptek hatályba.  

 

A Ht. mód. hatályba lépésével a hulladékgazdálkodás rendszere lényegesen átalakult, a 

továbbiakban a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás állami és önkormányzati 

hulladékgazdálkodási közfeladat ellátása keretében valósul meg.  

A hulladékgazdálkodási rendszer átalakításához kapcsolódó részletes szabályok a Magyar 

Közlöny 2016. március 31-én kiadott 44. számában jelentek meg, az állami 

hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet kijelöléséről, feladatköréről, 

az adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek részletes szabályairól 

szóló 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) kihirdetésével, 

melynek 3. § (1) bekezdésében a Kormány az állam feladatainak ellátására koordináló 

szervként az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen 

Működő Részvénytársaságot (továbbiakban: Koordináló szerv) jelölte ki.  

A Korm. rendelet 2016. április 1. napján hatályba lépett. 

A fontosabb új szabályozási elemek az alábbiak: 
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A Ht. mód az értelmező rendelkezések körében kiegészítette a Ht. által rögzített fogalmak 

körét, a 2. § (1) bekezdés 27a. és 27b. pontjában bevezette az önkormányzati, illetve az állami 

hulladékgazdálkodási közfeladat fogalmát, és az alábbiak szerint meghatározta annak 

tartalmát: 

 

- önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat: a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontja szerinti közfeladat az 

önkormányzat közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás helyi szintű 

részletszabályainak meghatározása, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltató 

kiválasztása, a közszolgáltatási szerződés megkötése; 

 

- állami hulladékgazdálkodási közfeladat: a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás országos 

szintű megszervezése. 

 

A Ht. mód. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás fogalmát is módosította, és annak 

tartalmát kiterjesztette a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással érintett 

hulladékgazdálkodási létesítmény vagyonkezelésével és a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatás országos szintű megszervezésével kapcsolatos feladatokra. 

 

A Ht. mód. a Ht.-t új alcímmel, és 32/A. §-al egészítette ki, melyben meghatározta az állami 

hulladékgazdálkodási közfeladatra vonatkozó rendelkezéseket, melynek alapján az állam  

- meghatározza a hulladékgazdálkodás országos céljait,  

- meghatározza a hulladékgazdálkodás fejlesztésének irányait, 

- ellátja az önkormányzatok közötti és a regionális koordinációt, 

- elkészíti az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervet, amely többek között 

meghatározza a közszolgáltatás ellátásának optimális területi lehatárolását és az adott 

területen minimálisan ellátandó közszolgáltatási feladatokat, 

- megállapítja, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendszerelem fejlesztése 

megfelel-e az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervnek, 

- megállapítja, hogy a közszolgáltató tevékenysége megfelel-e az Országos 

Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervben foglaltaknak, és arról véleményt állít ki (a 

továbbiakban: megfelelőségi vélemény). 

 

A Ht. mód az 1. § (16) bekezdésében a Ht.-t egy 92/B. §-al egészítette ki, melyben rögzítette, 

hogy az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervben, amelyet első alkalommal 

2016. március 31-ig kell kidolgozni, meg kell határozni a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatás országos céljait, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás fejlesztésének 

irányait; a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának optimális területi lehatárolását és 

az adott területen minimálisan ellátandó közszolgáltatási feladatokat; az infrastrukturális 

erőforrások optimális használatának rendszerét.  

 

A Ht. mód. az állami hulladékgazdálkodási közfeladatokat a következő elemekkel egészítette 

ki: 

- a hulladékgazdálkodás országos szintű céljainak és fejlesztési irányainak teljesülése 

érdekében az infrastrukturális erőforrások optimális használata rendszerének kialakítása, 

- az önkormányzatok, önkormányzati társulások által vagyonkezelés körében önkéntesen az 

államra bízott vagyon kezelése, 

- a közszolgáltatási díj beszedése és a közszolgáltatóknak a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatási díj megállapításáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által 

meghatározott szolgáltatási díj kifizetése, 

- a közszolgáltatás keretében keletkező kintlévőségek kezelése. 
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A Ht. mód. egyben rögzíti, hogy az állam a feladatainak ellátására koordináló szervezetet 

(továbbiakban: Koordináló szerv) hoz létre, melynek részletes feladatairól, valamint a helyi 

közszolgáltató, a települési önkormányzat, valamint a hulladékgazdálkodási létesítmény 

tulajdonosa felé előírt adatszolgáltatás – személyes adatokat nem tartalmazó – tartalmáról és 

rendjéről a törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendelet rendelkezik. 

 

A Korm. rendelet „8. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj beszedésének és 

kezelésének szabályai” alcíme tartalmazza a közszolgáltatási díj megfizetésével kapcsolatos 

szabályokat. 

 

A Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése szerint a közszolgáltatási díjról a Koordináló szerv 

negyedévente állít ki számlát 15 napos fizetési határidővel. 

 

A Ht. 88. § (4) bekezdésében felhatalmazást kap a települési önkormányzat képviselő-

testülete, hogy rendeletben állapítsa meg: 

- a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének szabályait, illetve 

a 35. §-ban foglalt rendelkezések érvényesítéséhez szükséges szabályokat; 

- az elkülönített hulladékgyűjtésre vonatkozó részletes szabályokat; 

- a közterület tisztán tartására vonatkozó részletes szabályokat; 

- a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjra vonatkozó, a (3) bekezdés b) pontjának bb) 

alpontja szerinti miniszteri rendeletben nem szabályozott díjalkalmazási és díjfizetési 

feltételeket. 

 

A Ht. korábban hatályos 35. § (1) bekezdés a) pontja szerint a települési önkormányzat 

képviselő-testülete önkormányzati rendeletben állapítja meg: 

„a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalmát, a közszolgáltatási terület határait”. 

 

A Ht. mód. e rendelkezést az alábbiak szerint módosította: 

[A települési önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati rendeletben állapítja meg:] 

- az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat tartalmát, a közszolgáltatási terület 

határait az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervben foglaltakkal 

összhangban. 

 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás helyi szabályait Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzata Közgyűlésének a köztisztaságról és a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatásról szóló 9/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: 

önkormányzati rendelet) tartalmazza. 

 

Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (3) bekezdése szerint:   

„Az önkormányzati rendelet más jogszabállyal nem lehet ellentétes.” 

 

A fenti jogszabályi háttér alapján az önkormányzati rendelet módosítására a következő 

javaslatokat teszem. 

 

Az önkormányzati rendelet 14. § (3) bekezdése – az ingatlanon rendszeresen keletkező 

többlethulladék miatt lefolytatott eljáráshoz kapcsolódóan – rendelkezik arról, hogy a 

megállapított többlet űrtartalmú hulladékgyűjtő edény alkalmazásának kötelezés alapján 

jelentkező többletszolgáltatási díjat a kötelezés érvényesüléséig az önkormányzat a 

közszolgáltató számára a kötelezett terhére tételes számla alapján megelőlegezi.  
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Figyelemmel a Ht. hatályos rendelkezésére, mely szerint a közszolgáltatási díj beszedése az 

állami hulladékgazdálkodási közfeladathoz tartozik szükséges az önkormányzati rendeletben 

a közszolgáltató helyett az állam által kijelölt szervezet megnevezése. 

Az önkormányzati rendelet 39. § (4) bekezdése és 40. §-a tartalmazza az önkormányzat által 

megállapított díjkedvezményekkel kapcsolatos számlakiállítás rendjével, továbbá a 

díjkedvezmények összegének önkormányzat által történő megfizetésével kapcsolatos 

rendelkezéseket. Fenti okok miatt itt is szükséges az önkormányzati rendeletben a 

közszolgáltató helyett az állam által kijelölt szervezet megnevezése. 

 

Az önkormányzati rendelet 36. §-a szabályozza a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj 

megfizetésének rendjét, a közszolgáltató és az ingatlantulajdonos számlázással, illetve 

díjfizetéssel kapcsolatos kötelezettségeit. Tekintettel a Korm. rendelet szabályaira indokolt a 

36. § (2) – (4) bekezdéseinek a hatályon kívül helyezése. 

 

A lomhulladék gyűjtésére irányuló közszolgáltatás fejlesztése érdekében javaslom az évi két 

alkalommal történő gyűjtés bevezetését azzal, hogy egy alkalommal a tavaszi hónapokban, 

egy alkalommal pedig előzetes igényfelmérés alapján ősszel valósuljon meg a gyűjtés. 

 

Javaslom, hogy a rendeletben legyen rögzítve, hogy a karácsonyi ünnepeket követően január 

hónapban két alkalommal gondoskodik a Közszolgáltató a fenyőfák gyűjtéséről, 

elszállításáról és hasznosításáról. 

 

A fenti jogszabályi változások okán javaslom továbbá az üdülőingatlanoknál végzett gyűjtés 

időbeni meghosszabbítását, a gyűjtés április és szeptember hónapokra történő kiterjesztését. 

 

A fentiekben részletezettekre figyelemmel javaslom, hogy a Tisztelt Közgyűlés az ismertetett 

magasabb szintű jogszabályokkal való összhang megteremtése érdekében a rendelet-tervezet 

elfogadásával módosítsa az önkormányzati rendelet azon rendelkezéseit, melyeket a 

magasabb szintű jogszabályok változása szükségessé tesz. 

 

 

Részletes indokolás  

 

A rendelet-tervezet 1. §-ához 

 

A rendelet-tervezet 1. §-a az (1) bekezdésben az évi kétszeri lomhulladék gyűjtés 

bevezetésével kapcsolatosan az önkormányzati rendelet 31. § (1) bekezdésében foglalt 

rendelkezés módosítását tartalmazza. 

A rendelet-tervezet 1. §-a a (2) bekezdésben a karácsonyfa gyűjtésével kapcsolatosan a 32. § 

módosításáról rendelkezik. 

A rendelet-tervezet 1. §-a a (3) bekezdésben az üdülőingatlanokhoz kapcsolódó gyűjtési 

időszak kiterjesztésével kapcsolatosan a 34. § (5) bekezdésében foglalt rendelkezést 

módosítja. 

A rendelet-tervezet 1. §-a a (4) bekezdésben az önkormányzat által biztosított 

díjkedvezmények ellentételezésének Koordináló szerv számára történő megtérítését 

tartalmazza. 

 

A rendelet-tervezet 2. §-ához 

 

A rendelet-tervezet 2. § a közszolgáltatási díj beszedésére vonatkozó állami 

hulladékgazdálkodási közfeladattal összefüggésben az önkormányzati rendelet díjfizetéssel 
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kapcsolatos rendelkezéseinek módosítását tartalmazza. 

 

A rendelet-tervezet 3. §-ához 

 

A rendelet-tervezet 3. §-a hatályon kívül helyezi az önkormányzati rendelet 36. § (2) – (4) 

bekezdéseit. 

 

A rendelet-tervezet 4. §-ához 

 

A rendelet-tervezet 4. §-a hatályba léptető rendelkezést tartalmaz. 

 

 

II. A Kecskeméti Városgazdasági Nonprofit Kft-vel megkötött hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatási szerződés módosítása 

 

A Ht. 92/B. § (2) bekezdése szerint az önkormányzatok 2016. június 30-ig módosítják a 

közszolgáltatási szerződéseiket oly módon, hogy azokból törlésre kerül a közszolgáltatási 

díjbeszedés és a kintlévőség-kezelés, valamint rögzítésre kerül, hogy a közszolgáltató részére 

a Koordináló szerv a közszolgáltatási szerződésben rögzített feladataiért szolgáltatási díjat 

fizet. 

 

A Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése rendelkezik arról, hogy a Ht. 37/B. §-ában foglalt 

kötelezettségük teljesítésének Koordináló szerv általi vizsgálata és a Koordináló szerv által a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatás koordinációjára vonatkozó feladatellátása céljából az 

ellátásért felelős köteles 

- a hulladékgazdálkodási feladatai ellátása érdekében kötött társulási megállapodásokat, 

valamint a társulási megállapodások módosításait a megkötésüket követő 10 napon belül,  

- a rendszerelemekre vonatkozó üzemeltetési szerződéseket, valamint a vagyonkezelési 

szerződéseket azok megkötését vagy módosítását követő 10 napon belül, 

- a meglévő rendszerelemekre, valamint a jövőben létesítendő új rendszerelemekre 

vonatkozó támogatási szerződéseket és a módosított támogatási szerződéseket a 

megkötésüket követő 10 napon belül,  

- 4. § (4) bekezdése szerint (a megkötést vagy módosítást követően haladéktalanul, de 

legkésőbb 8 napon belül elektronikus úton) a közszolgáltatási szerződést, valamint a 

módosított közszolgáltatási szerződést,  

- az általa a közszolgáltatás körébe bevont, valamint a közszolgáltatás köréből kivételre 

került rendszerelemre vonatkozó adatokat a bevonásra, vagy a kivételre vonatkozó döntés 

meghozatalát követő 15 napon belül  

a Koordináló szervnek megküldeni. 

 

A Korm. rendelet 25. § (8) bekezdése szerint a 22. § (1) bekezdése szerinti adatszolgáltatást 

első alkalommal 2016. április 30-ig kell teljesíteni. 

 

A Korm. rendelet 25. § (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a (közszolgáltató felé a 

Koordináló szerv felé fizetendő) szolgáltatási díj első alkalommal történő kifizetésének 

feltétele a Ht. 92/B. § (2) bekezdés szerint módosított közszolgáltatási szerződés megküldése. 

 

A hulladékgazdálkodással összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 

70/2016. (III. 31.) Korm. rendelet módosította a közszolgáltató kiválasztásáról és a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről szóló 317/2013. (VIII. 28.) Korm. 

rendeletet.  
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A fenti Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés kötelező tartalmi 

elemeiről szóló 4. § (1) bekezdése a következő f) ponttal egészült ki: 

[A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés a Ht. 34. § (5) bekezdésében foglaltakon 

túlmenően a következőket tartalmazza:]  

„f) az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet kijelöléséről, 

feladatköréről, az adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek 

részletes szabályairól szóló 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 4. § (1)–(3) bekezdéseiben és 

11–12. §-ában foglalt feltételeket.” 

 

Az önkormányzat, mint ellátásért felelős, és a Kecskeméti Városgazdasági Nonprofit Kft., 

mint közszolgáltató között 2014. április 29-én jött létre közszolgáltatási szerződés 

(továbbiakban: Közszolgáltatási szerződés) a Ht. szerinti hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatási kötelezettség teljes körű ellátására.  

 

A Közszolgáltatási szerződés III/3. pontja tartalmazza az elkülönítetten gyűjtött hulladék 

kezelésére vonatkozó rendelkezéseket. Javaslom ezen pont kiegészítését a Korm. rendelet 4. § 

(1) – (2) bekezdésében foglalt rendelkezésekkel, melyek szerint a haszonanyag értékesítéséről 

a Koordináló szerv gondoskodik úgy, hogy a közszolgáltató valamennyi haszonanyagot 

köteles a Koordináló szerv által kijelölt szervezetnek átadni, a haszonanyag-értékesítésből 

eredő bevétel a Koordináló szervet illeti meg. A módosítás a Korm. rendelet hivatkozott 

rendelkezésével összhangban 2016. július 1-től lép hatályba. 

 

A Közszolgáltatási szerződés III/7. és III/8. pontjai tájékoztatási, beszámolási kötelezettséget 

írnak elő a közszolgáltató részére a közszolgáltatási díj mértékével, az alkalmazás 

tapasztalataival kapcsolatosan. Javaslom a III/7. pont törlését, és a III/8. pont módosítását 

azzal, hogy ez utóbbi pont rendelkezései közül a zöldhulladék gyűjtésének támogatásáról 

szóló részt szintén javaslom törölni. 

 

A Közszolgáltatási szerződés III/9. pontja rögzíti a közszolgáltató külön jogszabályokon 

alapuló adatszolgáltatásokkal kapcsolatos kötelezettségeit, és azokkal összefüggő 

felelősségét. A fenti jogszabályi rendelkezésekre tekintettel javaslom ennek a pontnak a 

kiegészítését a Korm. rendelet rendelkezéseiből adódó adatszolgáltatási kötelezettségekkel a 

vonatkozó jogszabályi előírásokra történő hivatkozással. 

 

A Közszolgáltatási szerződés VI. pontja tartalmazza a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 

díjjal kapcsolatos szerződéses rendelkezéseket. A VI/2. pont szerint az ingatlanhasználó a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatás díját – a 3. pontban foglalt kivétellel –a Közszolgáltató 

részére fizeti meg. 

A Ht. fentebb hivatkozott rendelkezése alapján javaslom e pont módosítását, és annak 

rögzítését, hogy a közszolgáltató részére a közszolgáltatási szerződésben rögzített feladataiért 

a Koordináló szerv fizet szolgáltatási díjat. 

 

Tekintettel arra, hogy a fentiek szerint a Közszolgáltató részére az elvégzett munka 

ellenértékeként a Koordináló szerv fizet a külön jogszabályban meghatározott módon 

szolgáltatási díjat, mely a hivatkozott jogszabály rendelkezésekben foglaltak alapján a 

közszolgáltató közszolgáltatással kapcsolatos valamennyi költségére fedezetet biztosít, 

javaslom a közszolgáltató részére a zöldhulladék szállítás kompenzálására eddig 

rendelkezésre bocsátott támogatás megszüntetését, és a Közszolgáltatási szerződés VII. 

pontjának hatályon kívül helyezését. 
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A közszolgáltatási szerződés módosításának tervezetét a határozat-tervezet melléklete 

tartalmazza. 

 

Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy a Korm. rendelet 25. § (3) bekezdése szerint a 

Koordináló szerv a közszolgáltatási díjra vonatkozó számlát első alkalommal a 2016. április 

1-től ellátott közszolgáltatási tevékenységekre vonatkozóan állítja ki. 

 

A Korm. rendelet 26. § (1) bekezdése alapján a Koordináló szerv 2016. december 31-ig a 

közszolgáltatási díjat olyan gyakorisággal számlázza ki, amilyen gyakorisággal az adott 

közszolgáltató az adott közszolgáltatási területen 2016. április 1-jéig teljesített 

közszolgáltatási tevékenységgel kapcsolatban számlázott az egyes ingatlanhasználóknak. 

 

Az önkormányzati rendelet 36. § (2) bekezdése alapján a közszolgáltató a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat 2016. március 31-ig üdülőingatlanok, társasházi, 

szövetkezeti vagy többlakásos ingatlanok esetében havi rendszerességgel, egyéb ingatlanok 

esetében negyedévente bocsátott ki számlát. 

 

Az előterjesztést véleményezés céljából megkapta a Jogi és Ügyrendi Bizottság, valamint a 

Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság. 

 

A Jat. 17. § (1) bekezdése szerint az önkormányzati rendelet alkotása során előzetes 

hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérni a szabályozás várható következményeit. A vizsgálat 

eredményéről a mellékelt „Hatásvizsgálati lap” nyújt tájékoztatást. 

 

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalni, és a rendelet-

tervezetet, továbbá a határozat-tervezetet elfogadni szíveskedjen. 

 

Kecskemét, 2015. április 4. 

 

 dr. Szeberényi Gyula Tamás 

 alpolgármester 
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HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

 

 

A köztisztaságról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 9/2014. (IV. 24.) 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

…/2016.(... ...) önkormányzati rendelet tervezetéhez 

 

 

1. Társadalmi hatások 

 

A rendelet módosítása komfortosabbá teszi a helyi lakosság számára a lomhulladék 

kihelyezésével, a karácsonyfák elszállításával és az üdülőingatlanokkal kapcsolatosan a 

közszolgáltatás igénybe vételét. 

A rendelet módosítása a lakosság irányába a díjfizetéssel kapcsolatosan lényegi változást nem 

eredményez azzal, hogy a közszolgáltatási díjat a továbbiakban a koordináló szerv részére 

kell megfizetni. 

 

2. Gazdasági, költségvetési hatások 

 

A rendelet módosítása az önkormányzatnak költségnövekedést nem eredményez. 

 

3. Környezeti következmények 

 

A rendelet-módosítás a lomtalanítás és a karácsonyfák begyűjtésének kiterjesztésével 

csökkenti az esetlegesen nem jogszerűen kihelyezett hulladék mennyiségét. 

 

4. Egészségügyi következmények 

 

A rendelet-módosítás megalkotásának egészségügyi következményei nincsenek. 

 

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 

 

A rendelet megalkotása az adminisztratív terheket számottevően nem növeli. 

 

6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei 

 

A rendelet-módosítás megalkotása a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 13. § (1) 

bekezdésében foglaltak alapján szükséges. A rendelet megteremti köztisztaságról és a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 9/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendeletnek a 

törvényi és egyéb magasabb szintű szabályozással az összhangját. 

 

7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek 

 

A rendelet-módosítás alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek rendelkezésre állnak. 
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Rendelet-tervezet 
 
 
 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

…/2016. (… …) önkormányzati rendelete 

 

a köztisztaságról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 9/2014. (IV. 24.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a hulladékról szóló 2012. évi 

CLXXXV. törvény 35. §-ában, 39. § (2) és (5) bekezdésében, valamint 88. § (4) 

bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében 

eljárva, Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és 

Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II. 14.) önkormányzati 

rendelete 2. melléklet 4.4.3 pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Jogi és 

Ügyrendi Bizottság, valamint Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II. 14.) 

önkormányzati rendelete 2. melléklet 6.4.1 pontjában biztosított véleményezési jogkörében 

eljáró Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság véleményének kikérésével a 

következőket rendeli el: 

 

 

1. § 

 

(1) Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a köztisztaságról és a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 9/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 

(továbbiakban: Rendelet) 31. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„31. § (1) A közszolgáltató március 20. és október 20. között évente két alkalommal, egy 

alkalommal tavasszal, egy alkalommal előzetes igényfelmérés alapján ősszel 

lomtalanítást szervez és bonyolít le, melynek ellenértékét a hulladékszállítás 

közszolgáltatási díja tartalmazza.” 

 

(2) A Rendelet 32. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„32. § A közszolgáltató az elkülönítetten gyűjtött hulladékok gyűjtésének keretében 

évente, a karácsonyi ünnepeket követően január hónapban legalább két alkalommal 

gondoskodik a közterületen elhelyezett fenyőfa összegyűjtéséről és elszállításáról.” 

 

(3) A Rendelet 34. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„34. § (5) Az (1) bekezdés szerinti használati szezon április, május, június, július, 

augusztus és szeptember hónapokra terjed ki.” 

 

(4) A Rendelet 40. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„ 40. § Az önkormányzat a 38–39. § szerint biztosított díjkedvezmények ellenértékét 

megfizeti az állam által az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott 

koordináló szervezet számára.” 
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2. § 

 

A Rendelet 

a) 14. § (3) bekezdésében a „közszolgáltató” szövegrész helyébe „az állam által az állami 

hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott koordináló szervezet” szöveg, 

b)  39. § (4) bekezdésében a „közszolgáltató” szövegrész helyébe „az állam által az állami 

hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott koordináló szervezet” szöveg 

lép. 
 
 

3. § 

 

Hatályát veszti a Rendelet 36. § (2) – (4) bekezdése. 

 

 

4. § 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon 

hatályát veszti. 
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Határozat-tervezet 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

…./2016. (IV. 28.) határozata 

A Kecskeméti Városgazdasági Nonprofit Kft-vel megkötött hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatási szerződés módosítása 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Dr. Szeberényi Gyula Tamás 

alpolgármester 11250-1/2016. számú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 

 

A közgyűlés elfogadja a Kecskeméti Városgazdasági Nonprofit Kft-vel megkötött 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosítását a határozat mellékletét képező 

szerződés-tervezetet szerinti tartalommal és felhatalmazza Szemereyné Pataki Klaudia 

polgármestert annak aláírására, továbbá felkéri annak az NHKV Nemzeti 

Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. részére történő megküldésére.  

 

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

Határidő: azonnal  
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Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés 

Módosítása 

 

 

 

amely létrejött egyrészről: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Székhelye: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. 

Teljes jogú képviselője: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

KSH szám: 15724540-8411-321-03 

Adószám: 15724540-2-03 

továbbiakban Önkormányzat 

 

másrészről: Kecskeméti Városgazdasági Nonprofit Kft. 

Székhelye: 6000 Kecskemét, Béke fasor 71/A. 

Teljes jogú képviselője: Lassú Tibor Attila ügyvezető 

Cégjegyzés szám: Cg.03-09-102171 

KÜJ azonosító: 100 211 328 

KTJ azonosító: 100 615 918 

Statisztikai számjel: 11028529-9003-113-03 

Adószám: 11028529-2-03 

mint Közszolgáltató – a továbbiakban: Közszolgáltató –  

 

- az Önkormányzat és a Közszolgáltató a továbbiakban együttesen: Felek – között a mai 

napon a Felek által 2014. április 29-én megkötött Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 

szerződés (továbbiakban: Közszolgáltatási szerződés) módosítására az alábbi feltételek 

szerint: 

 

 

1.) Felek a Közszolgáltatási szerződés III/3. pontját az alábbiak szerint módosítják: 

[III. A Közszolgáltató kötelezettségei] 

„3. Közszolgáltató a közszolgáltatás részeként a közszolgáltatással érintett ingatlanokon 

keletkező, biológiailag lebomló kerti hulladék összegyűjtésére minden év április, 

május, június július, augusztus, szeptember, október és november hónapjaiban 

házhoz menő gyűjtést szervez, ennek keretében köteles a lakosok által biztosított 

átlátszó műanyag zsákban a közterületre kihelyezett zöldhulladékot az általa 

meghatározott és közzétett járatterv alapján kéthetente az ingatlanokról begyűjteni és 

az ártalmatlanítást végző gazdálkodó szervezet kecskeméti telephelyére díjmentesen 

beszállítani.  

A Közszolgáltató kizárólag a zsákban elhelyezett zöldhulladékot köteles elszállítani.  

Az önkormányzat rendeletében meghatározott módon kijelölt szállítási napok 

kivételével a kötegelt, továbbá az ömlesztett zöldhulladékot, vagy a nem kizárólag 

zöldhulladékot tartalmazó zsákot a Közszolgáltató nem köteles elszállítani. 

A Közszolgáltató köteles továbbá a zöldhulladék gyűjtésének keretében a karácsonyi 

ünnepeket követően minden év január hónapban két alkalommal a fenyőfa 

gyűjtéséről, elszállításáról és hasznosításáról gondoskodni. 

Az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet 

kijelöléséről, feladatköréről, az adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási 

kötelezettségek részletes szabályairól szóló 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 

(továbbiakban: Korm. rendelet) 4. § (1) – (2) bekezdésében foglaltak alapján a 

haszonanyag értékesítéséről az állam által az állami hulladékgazdálkodási közfeladat 

ellátására létrehozott koordináló szervezet (továbbiakban: Koordináló szerv) 
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gondoskodik úgy, hogy a Közszolgáltató valamennyi haszonanyagot köteles a 

Koordináló szerv által kijelölt szervezetnek átadni, a haszonanyag-értékesítésből 

eredő bevétel a Koordináló szervet illeti meg.” 

 

2.) Felek a Közszolgáltatási szerződés III/8. pontját az alábbiak szerint módosítják: 

[III. A Közszolgáltató kötelezettségei] 

„8. A Közszolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a közszolgáltatási 

tevékenységéről, a közszolgáltatási díjról, valamint a részére megfizetett szolgáltatási 

díjról részletes költségelszámolást készít és azt az Önkormányzat felé benyújtja.” 

 

3.) Felek a Közszolgáltatási szerződés III/9. pontját az alábbiak szerint módosítják: 

[III. A Közszolgáltató kötelezettségei] 

„9. A Közszolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a közszolgáltatás teljesítésével 

összefüggő és külön jogszabályban meghatározott adatszolgáltatást rendszeresen 

teljesíti, s ezen adatokat a saját nyilvántartásában kezeli. 

Közszolgáltató adatszolgáltatása kiterjed különösen a Korm. rendelet 11. és 12. §-

aiban foglalt adatszolgáltatásokra, melyekkel összefüggésben Közszolgáltató 

kijelenti, hogy tudomással bír azok elmulasztásából származó 

jogkövetkezményekről.” 

 

4.) Felek a Közszolgáltatási szerződés VI/2. pontját az alábbiak szerint módosítják: 

[VI. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj] 

„2. A közszolgáltató részére a közszolgáltatási szerződésben rögzített feladataiért a 

Koordináló szerv fizet szolgáltatási díjat.” 

 

5.) Felek a Közszolgáltatási szerződés III/7. és VII pontjait hatályon kívül helyezik. 

 

6.) Egyebekben Felek a Közszolgáltatási szerződésben foglaltakat változatlan tartalommal 

fenntartják. 

 

7.) Jelen szerződés-módosítás 1.) pontja 2016. július 1. napjával, a 2.)–5.) pontja pedig 

aláírásának napjával lép hatályba. 

 

A Felek jelen szerződés-módosítást átolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. 

 

 

Kecskemét, 2016. április 

 

 

 

 Lassú Tibor Attila Szemereyné Pataki Klaudia 

 ügyvezető igazgató polgármester 

 Közszolgáltató Önkormányzat 

 


