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Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2013. november 27-i ülésének
… napirendi pontjához
Tisztelt Képviselő-testület!
Magyarország önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX törvény (továbbiakban Mötv.),
valamint a 2013. január 01. napján hatályba
lépett hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV.
törvény (továbbiakban Htv.) alapján az új
szabályozási környezetben is az önkormányzatok
feladata, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
biztosítása.
A Htv. 2013. január 01. és 2013. december 31.
napja közti átmeneti időszakra nézve több
feladatot írt elő mind a közszolgáltatók, mind
pedig az önkormányzatok számára.
A közszolgáltatókat
- új hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
engedély, valamint
- az
Országos
Hulladékgazdálkodási
Ügynökség által kiállított, minősítő
okirat beszerzésére,
az önkormányzatokat
- az törvényi szabályozásnak megfelelő,
új, a kötelező közszolgáltatás helyi
szabályait
tartalmazó
rendelet
megalkotására,
- az
előírásoknak
megfelelő
közszolgáltató kiválasztása érdekében
szükséges eljárás lefolytatására,
- a megújult szabályozás kereteibe
illeszkedő közszolgáltatási szerződés
megkötésére
kötelezte a jogalkotó.
A Htv. 91. § (1) bekezdése a természetes
személyekre vonatkozó díjra nézve 2013. július
01. és 2014. december 31-e között átmeneti
szabály alkalmazást tartalmaz. A Htv. 91. § (2)
bekezdése kimondja, hogy
„A természetes személy ingatlanhasználó
részére kiállított számlában meghatározott
hulladékgazdálkodási
közszolgáltatásért
fizetendő szolgáltatási egységre jutó összeg
(beleértve az alapdíjat) nem haladhatja meg a
2012. április 14. napján alkalmazott díj
legfeljebb 4,2 százalékkal megemelt összegének
90 százalékát.”
A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII.
törvény (továbbiakban Kbt.) szabályainak

figyelembevétele mellett, a Htv. 33. § (2) – (3)
bekezdése,
valamint
a
közszolgáltató
kiválasztásáról szóló 317/2013. (VIII.28.)
Kormányrendelet 1. § - ban foglaltak alapján,
elkészült Velem község hulladékszállítási
közszolgáltatására vonatkozó, nem közbeszerzési
eljárással bonyolított ajánlattételi felhívása.
Jelen
előterjesztés,
és
a
felhívás
dokumentációjának része a Htv. 88. § (4)
bekezdésében
kapott
rendeletalkotási
felhatalmazás alapján előkészített települési
szilárdhulladékkal kapcsolatos köztisztasági
közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló
önkormányzati
rendelet,
melynek
részletszabályait a Htv. 35. § -a határozza meg.
A környezet védelmének általános szabályairól
szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdése
előírja, hogy a környezetvédelmi tárgyú
rendeletek
tervezeteit,
az
illetékes
környezetvédelmi igazgatási szervnek (Nyugatdunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi
és Vízügyi Felügyelőség) véleményezésre meg
kell küldeni. A hatóság szakmai véleményét
eddig nem küldte meg, amennyiben a
zöldhatóság
szakmai
javaslata
előírja,
rendeletünk módosító javaslatát terjesztjük a
Tisztelt testület elé.
Szintén a Vgt 48. § (3) bek előírása alapján a
szomszédos és érintett önkormányzatok számára
tájékoztatásul
kerül
megküldésre
a
rendelettervezet.
Szintén az ajánlattételi felhívás melléklete a Htv.
36. §-a által szabályozott jogi keretek alapján
előkészített közszolgáltatási szerződés, mely a
nyertes ajánlattevő és az önkormányzat közti jogi
kapcsolatot hozza létre, biztosítva ezzel a
közszolgáltatás jogszerű működését 2014. január
01. napjától.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. Törvény
17. §-a alapján az előkészített jogszabályhoz a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
köztisztasági
közszolgáltatás
kötelező
igénybevételéről
szóló
önkormányzati
rendelettervezethez – az alábbi előzetes
hatásvizsgálat készült:

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági
közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló
önkormányzati rendelettervezethez
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)
A tervezett jogszabály várható következményei, különösen
I. társadalmi hatásai:
A keletkezett települési hulladék zártrendszeren keresztül kerül megfelelő elhelyező telepre. Csökken
a környezetszennyezés, érvényesül az egészséges környezethez fűződő alapjog. A lakosságra
gyakorolt gazdasági hatása a kötelezően fizetendő szolgáltatási díj, melyet mérsékelnek a
rezsicsökkentésről szóló jogszabályok előírásai.
II. gazdasági hatásai:
A természetes személy ingatlanhasználó számára a rendelet - tervezetnek 2013. július 01. napjától, - az
előző időszakban tapasztalt közszolgáltatási költségekhez képest - kiadáscsökkentő hatása van. A
közszolgáltatási díj beszedésére továbbra is a közszolgáltató jogosult, az ő bevételét képezi.
III. költségvetési hatásai:
A tervezetnek költségvetési hatása nincs.
IV. környezeti következményei:
Az új szabályozás is 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.
V. egészségi következményei:
A tervezet pozitív egészségi következménye a tisztább, egészségesebb környezet.
VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
A tervezetnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása, a kisméretű szállító edények igénybevételére
vonatkozó jogosultság igazolása.
VII. megalkotásának szükségessége:
Jogszabályváltozások – a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII törvény hatályon kívül
helyezése, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény valamint a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló 2013. évi CXXV. törvény hatálybalépése - miatt
szükség van a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező
igénybevételéről szóló többször módosított 6/2003. (V.21.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára.
A rezsicsökkentésről szóló 2013. évi LIV. törvény, valamint a szippantott szennyvízre vonatkozó
rezsicsökkentésről, valamint egyes törvényeknek a további rezsicsökkentéssel összefüggő
módosításáról szóló 2013. évi CXIV. törvényben előírtak teljesítése.
Mivel a felhatalmazó rendelkezés és a szabályozás terjedelme is változott, a meglévő önkormányzati
rendelet hatályon kívül helyezésével egyidejűleg új rendeletet kell alkotni.
VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
A helyi szabályozás elmaradása jogszabálysértést eredményez és a kormányhivatal törvényességi
felügyeleti eljárását vonja maga után.
IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
Nem igényel többlet feltételt az eddigiekhez képest.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a rendelettervezetet és az ajánlattételi felhívást elfogadni, az ajánlattevők személyét meghatározni, az
ajánlattételi eljárás lefolytatására a polgármestert felhatalmazni szíveskedjék.
Kőszeg, 2013. november 25.

Dr. Zalán Gábor s.k.
jegyző

HATÁROZATI JAVASLAT

1. Velem községi Önkormányzat Képviselő–testülete a Velem községre vonatkozó szilárd
hulladékszállítási közszolgáltatás ajánlattételi felhívását az 1. melléklet szerinti tartalommal
jóváhagyja.
Az ajánlattételi felhívást az alábbi szolgáltatóknak küldi meg:
- SZOVA – Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Zrt.
Képviseli: Szijártó Győző mb. vezérigazgató
(9700 Szombathely, Welther Károly u. 4., Pf 101., E-mail: titkarsag@szova.hu)
- Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft.
Képviseli Kovács István vezérigazgató
(9730 Kőszeg, Kossuth Lajos utca 3., Tel.: 94/562-210
E-mail varosgondnoksag@koszeg.hu
- Sárvári HU-KE Kft.
Képviseli: Vass Rita ügyvezető
9600 Sárvár, Ikervári út 23. T/f: (95) 520 172 info@huke.hu
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a beszerzési eljárás lefolytatására és a nyertes
ajánlattevővel kötendő közszolgáltatási szerződés aláírására.
Felelős: Horváth Miklós polgármester
Határidő: azonnal

