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1.§-hoz:
A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló
1/2000.(I.20.) számú rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2.§-ában még a Szolgáltató
elnevezéseként a Szegedi Környezetgazdálkodási Közhasznú Társaság szerepel. A Szolgáltató
azonban átalakult Nonprofit Kft-vé, ezért szükségessé vált Rendeletünkben is átvezetni az új
cégformát.
Rendeletünkben a lomtalanításra vonatkozó rendelkezéseket hatályon kívül kell helyezni,
mivel a Közszolgáltatási Szerződés 6. pontja alapján a Szolgáltató a hulladékudvar átadásáig
vállalta évente két alkalommal (ősszel és tavasszal) térítésmentesen az ingatlanokon
keletkezett lom összegyűjtését. A hulladékudvar megnyitásával az eddigi lomtalanítási
tevékenységet a Szolgáltató már nem fogja ellátni, ezért szükségessé vált Rendeletünk 2.§ (6)
bekezdésnek módosítása a Rendelet-tervezetben foglaltak szerint.
A Szolgáltató a szelektíven gyűjtött újrahasznosított hulladékok gyűjtését és elszállítását
minden páros héten végzi. Erre vonatkozólag szabályozás Rendeletünkben eddig nem volt,
ezért a Rendelet 2.§ (7) bekezdése kiegészítésre került.
A külterületi ingatlanokról a hulladék gyűjtését az ÁSOTT-TELSZO Kht. végzi a
Szolgáltatóval kötött külön szerződés alapján. Tekintettel a Kht. Nonprofit Kft.-vé történő
átalakulására javaslom, hogy Rendeletünk 2.§ (8) bekezdésében a gazdasági társaság új
elnevezését szerepeltessük.
Rendeletünk 2.§ (9) bekezdése szerint:
„Az Önkormányzat a község területén keletkező komposztálható hulladék, továbbá építési
törmelék lerakását és kezelését a jelenlegi 0421/1. hrsz.-ú területen - erre a célra külön
kijelölt helyen – látja el, amelynek a működtetése az ÁSOTT-TELSZO Településüzemeltetési
és Szolgáltató Közhasznú Társaság (továbbiakban: ÁSOTT-TELSZO Kht.) feladata.”
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Tekintettel arra, hogy az Ásotthalom, 0421/1 hrsz-ú ingatlanon lévő hulladéktároló jelenleg
nem üzemel, javaslom ezen rendelkezés helyébe az Ásotthalom 0376/52 hrsz-ú ingatlan
területén létesített hulladékudvarra vonatkozó Rendelet-tervezet 1.§ (5) bekezdése szerinti
szabályozás hatályba léptetését.
2.§-hoz:
A Szegedi Környezetgazdálkodási Közhasznú Társasággal történt egyeztetés alapján a
Társaság javasolta módosítani a Rendelet 3.§ (4) bekezdését, mely a Szolgáltató
kötelezettségeit tartalmazza. A lomtalanításra és a karácsonyi ünnepek utáni fenyőfa
elszállításra vonatkozó kötelezettsége a Szolgáltatónak a hulladékudvar megnyitását követően
megszűnne. A Szolgáltató azonban köteles lenne a települési szilárd hulladék szükség szerinti
gyakorisággal történő összegyűjtése és Hulladéklerakó helyre elszállítása mellett azok,
ártalommentesítéséről is gondoskodni.
3.§-hoz:
A Rendelet jelenleg hatályos 4.§ (10) bekezdése szerint:
„A tulajdonost a Szolgáltató írásban szólítja fel az elmaradt díj, illetve kamata megfizetésére.
Amennyiben a tulajdonos a díjhátralékét nem rendezi, a Szolgáltató 30 napon belül felszólítja
a hátralékost a teljesítésre. A felszólítás eredménytelensége esetén a díjhátralék keletkezését
követő 90. nap után, a Szolgáltató - a felszólítás megtörténtének igazolása mellett igényelheti a hátralékot az önkormányzattól.”
A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (továbbiakban: Hgt.) korábban
hatályban lévő 26.§ -a szerint:
„26.§ (1) A hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost terhelő
díjhátralék adók módjára behajtható köztartozás.
(2) A díjhátralék keletkezését követő 30 napon belül a közszolgáltató felhívja az
ingatlantulajdonos figyelmét a díjfizetési kötelezettségének elmulasztására és felszólítja
annak teljesítésére.
(3) A felszólítás eredménytelensége esetén a díjhátralék keletkezését követő 90. napot
követően a közszolgáltató - a felszólítás megtörténtének igazolása mellett - a díjhátralékot
a települési önkormányzattól igényelheti.
(4) A szabályosan benyújtott igénylés alapján a települési önkormányzat jegyzője a külön
jogszabályban meghatározottak szerint haladéktalanul intézkedik a díjhátralék és a
felmerült költségek behajtása érdekében. A behajtott díjhátralékot a települési
önkormányzat nyolc napon belül átutalja a közszolgáltatónak. Ha a köztartozás
behajthatatlan, a települési önkormányzat - a feladathoz kötött állami támogatás terhére - a
behajthatatlanság tényének megállapítását követő nyolc napon belül megtéríti a
díjhátralékot a közszolgáltató részére.”
Az egyes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi feladat- és hatásköröket megállapító
törvények szervezetváltozással összefüggő módosításáról szóló 2005. évi CXXXI. törvény
71.§-a 2005. december 30. napjától módosította a Hgt. 26.§-át.
A módosítást követően a Hgt. jelenleg hatályos 26.§-a az alábbi rendelkezéseket tartalmazza:
„26. § (1) A hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost terhelő
díjhátralék és az azzal összefüggésben megállapított késedelmi kamat, valamint a behajtás
egyéb költségei adók módjára behajtható köztartozásnak minősülnek.
(2) A díjhátralék keletkezését követő 30 napon belül a közszolgáltató felhívja az
ingatlantulajdonos figyelmét a díjfizetési kötelezettségének elmulasztására és felszólítja
annak teljesítésére.
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(3) A felszólítás eredménytelensége esetén a díjhátralék keletkezését követő 90. napot
követően a közszolgáltató - a felszólítás megtörténtének igazolása mellett - a díjhátralék
adók módjára történő behajtását a települési önkormányzat jegyzőjénél kezdeményezi.
(4) A települési önkormányzat jegyzője - a kezdeményezés kézhezvételétől számított nyolc
napon belül - a külön jogszabályban meghatározottak szerint intézkedik a díjhátralék,
késedelmi kamat és a felmerült költségek behajtása érdekében. A behajtott díjhátralékot,
késedelmi kamatot, valamint a közszolgáltatónak az ezzel kapcsolatban felmerült és
behajtott költségeit a települési önkormányzat jegyzője nyolc napon belül átutalja a
közszolgáltatónak.
(5) Ha a közszolgáltatást igénybe vevő díjhátralékos nem tulajdonosa az ingatlannak és a vele
szemben lefolytatott behajtás eredménytelen, a díjhátralékot, késedelmi kamatot és a
felmerült költségeket az ingatlan tulajdonosától, illetve vagyonkezelőjétől kell behajtani.
Közös tulajdonban álló ingatlan esetében a tulajdonosok felelőssége egyetemleges.
(6) A behajthatatlan díjhátralék esetében ennek tényéről és okáról a települési önkormányzat
jegyzője - a behajtás eredménytelenségét követő nyolc napon belül - igazolást ad a
közszolgáltatónak.”
Tekintettel arra, hogy a Hgt. fent említett módosítását követően a települési önkormányzat a
behajthatatlan díjhátralékot nem téríti meg a közszolgáltatónak javaslom a Rendelet 4.§ (10)
bekezdését a Rendelet-tervezet 3.§-a szerint módosítani.
4.§-hoz:
A Rendelet 4.§ (15) bekezdése szerint:
„A Képviselő-testület a
80. életévüket betöltött, egyedülálló vagy házas (élettárs)
tulajdonos(okat) mentesíti a díjfizetés alól.”
A Szolgáltató kérte ezen rendelkezés kiegészítését azzal, hogy melynek ellenértékét az
Önkormányzat a Szolgáltatónak teljes összegében megtérít.
Meg kívánom jegyezni, hogy ezen díjkedvezmény a gyakorlatban eddig is leszámlázásra
került az Önkormányzat részére, de a Rendelet erre vonatkozólag eddig nem tartalmazott
szabályozást.
A települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának szakmai szabályairól
szóló 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezte a korábbi 242/2000.(XII.23.)
Korm. rendeletet. A Szolgáltató a díjak mértékét az új 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet
alapján terjeszti a Tisztelt Képviselő-testület elé minden évben november 15-ig.
5.§-hoz:
A Rendelet 5.§ (1) bekezdésében a lomtalanításra vonatkozó rendelkezés hatályon kívül
helyezésre kerülne.
6.§-hoz:
E Rendelet a kihirdetése napján lépne hatályba, rendelkezéseit ettől az időponttól kellene
alkalmazni.
E Rendelet kihirdetésével egyidejűleg hatályát vesztené:
- a Rendelet 4.§ (7) bekezdése, mely a lomtalanításra és a karácsonyfák ünnepek utáni
elszállítására vonatkozott,
- a Rendelet 5.§ (5) bekezdése, mely a lomtalanításra vonatkozott,
- a Rendelet 5.§ (6) bekezdése, mely az Ásotthalom 0421/1. hrsz-ú területen lévő jelenleg nem
üzemelő szemétlerakó nyitvatartási idejét szabályozta,
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- a Rendelet 5.§ (7) bekezdése, mely szerint: „A közszolgáltatás ellenőrzését a Polgármesteri
Hivatal közterület felügyelője és a ÁSOTT-TELSZO Kht. látja el, aki folyamatos kapcsolatot
tart a Szolgáltatóval.”
- a Rendelet 6.§ (5) bekezdése, mely szerint: „A közszolgáltatást végzővel az építési törmelék
elszállítására kötött külön szerződést az ÁSOTT-TELSZO Kht. ügyvezetője írja alá. A
lakosságtól az építési törmelék elhelyezésének díját az ÁSOTT-TELSZO Kht. szedi be.”.
Kérem a Képviselő-testületet, hogy a rendelet-tervezet szíveskedjen megvitatni, és a
módosításra vonatkozó rendeletét megalkotni.
Ásotthalom, 2008. szeptember
Dr. Karsai Éva
jegyző

Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének
____/2008.(IX.17.) rendelet-tervezete
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás
kötelező igénybevételéről szóló 1/2000. (I. 20.) számú rendelet m ó d o s í t á s á r a

Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a
helyi önkormányzatokról szóló 1990. LXV. tv. 16.§ (1) bekezdésében, valamint a
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tv. 23.§-ában kapott felhatalmazás alapján,
tekintettel a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának szakmai
szabályairól szóló 64/2008. (III. 28.) Korm. rendeletben és a települési hulladékkal
kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 213/2001.(XI.14.) Korm.
rendeletben foglaltakra, a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező
igénybevételéről szóló 1/2000.(I.20.) számú rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosítására a
következő rendeletet alkotja.

1.§
(1) A Rendelet 2.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) A közszolgáltatás Ásotthalom közigazgatási területén, mint működési területen a
Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. (cégjegyzék száma: 06-09-011647,
6728 Szeged, Városgazda sor 1. - továbbiakban: Szolgáltató - látja el.”
(2) Rendelet 2.§ (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(6) A háztartási hulladék gyűjtése szabványos 110 literes gyűjtőtartályban, vagy
szabványon kívüli gyűjtőtartályban, (műanyagzsák; maximum 30 kg elszállítása),
illetve 4m3-es konténerekben történik. Külterületen megengedett a szabványon
kívüli, összesen maximum 110 literes edényzet (saját műanyagzsák) alkalmazása.”
(3) A Rendelet 2.§ (7) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(7) A közszolgáltatás ellátása a következőképpen történik:
- belterületen és külterületen hetente egy alkalommal, a szelektíven gyűjtött
újrahasznosított hulladékok (sárga zsák) gyűjtése és elszállítása belterületen
minden páros héten történik.
- a konténerek ürítése a gyűjtési napon, a Szolgáltató és a Termelő által kötött külön
szerződés alapján.”
(4) A Rendelet 2.§ (8) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(8) A külterületi ingatlanoktól a háztartási hulladék elszállítását az ÁSOTT-TELSZO
Nonprofit Kft. végzi a Szolgáltatóval kötött külön szerződés alapján és
feltételekkel.”
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(5) A Rendelet 2.§ (9) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(9) Az Ásotthalom, 0376/52 hrsz-ú ingatlan területén – erre a célra külön kijelölt
helyen – hulladékudvar működik, melynek szolgáltatásait a termelő ingyenesen
jogosult igénybe venni a hulladékudvarban kifüggesztett működési rend és
hulladékfajták csoportosítása című dokumentumok alapján.
A hulladékudvar nyitvatartási ideje:
a) Szerdán 8.00 órától 18.00 óráig és
b) Szombaton 8.00 órától 18.00 óráig”
2.§
A Rendelet 3.§ (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(4) A Szolgáltató köteles gondoskodni:












írásban értesíteni a tulajdonost a közszolgáltatás megkezdéséről, és a
végzésének lényeges feltételeiről, a tevékenység megkezdését megelőzően,
legalább 15 nappal korábban,
a települési szilárd hulladékot szükség szerinti gyakorisággal összegyűjteni és
Hulladéklerakó helyre elszállítani, és ártalommentesítéséről gondoskodni,
a szolgáltatási tevékenység során elszennyeződött közterületet feltakarítani,
a szokásos háztartási hulladék mennyiségét jelentősen meghaladó hulladékot
elszállítani – külön megrendelés és díjazás alapján - a bejelentés követő 7
napon belül,
a szolgáltatás bármely okból - ünnep és munkaszüneti nap, gép meghibásodás,
rendkívüli időjárás esetén - elvégezni nem tudja, azt 24 órán belül, illetve a
soron következő munkanapon belül pótolni,
a szolgáltatás ellátásával és a díjfizetéssel kapcsolatos kifogásokat 30 napon
belül kivizsgálni és annak eredményéről a tulajdonos értesíteni,
a szelektíven gyűjtött újrahasznosítható hulladékok gyűjtésére alkalmas (sárga)
zsákok beszerzéséről és biztosításáról,
igény szerint a tároló edény és konténer bérleti lehetősének a biztosításáról.”
3.§

A Rendelet 4.§ (10) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(10) A tulajdonost a Szolgáltató írásban szólítja fel az elmaradt díj, illetve kamata
megfizetésére. Amennyiben a tulajdonos a díjhátralékét nem rendezi, a Szolgáltató
30 napon belül felszólítja a hátralékost a teljesítésre. A felszólítás
eredménytelensége esetén a díjhátralék keletkezését követő 90. napot követően a
Szolgáltató –a felszólítás megtörténtének igazolása mellett – a díjhátralék adók
módjára történő behajtását a települési önkormányzat jegyzőjénél kezdeményezi.”
4.§
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(1) A Rendelet 4.§ (13) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(13) A Képviselő-testület a 80. életévüket betöltött, egyedülálló vagy házas (élettárs)
tulajdonos(okat) mentesíti a díjfizetés alól, melynek ellenértékét az
Önkormányzat a Szolgáltatónak teljes összegében megtérít.”
(2) A Rendelet 4.§ (15) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(15) A díjak mértékét a Szolgáltató a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj
megállapításának szakmai szabályairól szóló 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet
alapján állapítja meg és terjeszti elő a Képviselő-testület részére minden évben
november 15-ig. Ezt követően a Szolgáltató és Képviselő-testület közösen
megállapítja a következő évben fizetendő díjakat és kedvezményeket.”
5.§
A Rendelet 5.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) A tárolóedényben, zsákban és konténerben nem helyezhető el veszélyes hulladék,
állati tetem, trágya, jég, hó, sár, fertőző vagy robbanásveszélyes anyag, továbbá
olyan sem, amely veszélyezteti a szállítással foglalkozók testi épségét, a
begyújtás során a gépkocsi műszaki berendezésében rongálást idézhet elő,
valamint veszélyezteti a környezetet”
6.§
(1) E Rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit ettől az időponttól kell
alkalmazni.
(2) E Rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályon kívül helyezésre kerül a Rendelet 4.§
(7) bekezdése, 5.§ (5) - (7) bekezdései és a 6.§ (5) bekezdése.
Ásotthalom, 2008. szeptember

Petró Ferenc
polgármester

Dr. Karsai Éva
jegyző
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