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Tisztelt Közgyűlés!

Minősített többség!

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2014-ben alkotta meg a
köztisztaság fenntartásáról és a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról,
annak kötelező igénybevételéről szóló 1/2014. (II. 4.) önkormányzati rendeletét (a
továbbiakban: helyi rendelet).
A Közgyűlés március 29-én tartott ülésén tárgyalta a javaslat hulladékgazdálkodási
közszolgáltatással kapcsolatos döntések meghozatalára vonatkozó előterjesztést. A Közgyűlés
- közös megegyezéssel - megszüntette a közszolgáltatási szerződést az Alisca Terra Nonprofit
Kft-vel. Ezt követően döntött közbeszerzési eljárás lefolytatásáról, valamint arról, hogy annak
eredményéig határozott idejű – 2017. április 1-től 2017. június 30-ig - hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási szerződést köt a VERTIKÁL Nonprofit Zrt.-vel.
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény alapján az alábbiakat kötelező a helyi
rendeletben szabályozni:
„35. § (1) A települési önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati rendeletben
állapítja meg:
a) az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat tartalmát, a közszolgáltatási terület
határait az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervben foglaltakkal összhangban;
b) a közszolgáltató tagjai, illetve az alvállalkozó által végzett hulladékgazdálkodási
tevékenységet, továbbá a tagoknak, illetve az alvállalkozónak a közszolgáltatás egészéhez
viszonyított arányát, ha a közszolgáltatást a közszolgáltató több tagja, illetve alvállalkozó
végzi;
c) az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásának rendjét és módját, a
közszolgáltató és az ingatlanhasználó ezzel összefüggő jogait és kötelezettségeit, valamint a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés egyes tartalmi elemeit;
d) az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat igénybevételének miniszteri
rendeletben nem szabályozott módját és feltételeit;
e) az ingatlanhasználót terhelő, miniszteri rendeletben nem szabályozott díjfizetési
kötelezettséget, megfizetésének rendjét, az esetleges kedvezmények, továbbá az
ingatlanhasználó részéről történő szüneteltetés eseteit;
f) az üdülőingatlanokra vonatkozó sajátos szabályokat;
(2) A települési önkormányzat gondoskodik az elkülönített hulladékgyűjtési rendszer helyi
feltételeinek megszervezéséről.”
Ennek megfelelően a módosító rendelet-tervezet rendelkezik arról, hogy 2017. április 1-től
2017. június 30-ig a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés alapján a közszolgáltatást
a VERTIKÁL Nonprofit Zrt. látja el. Ezt követően a lefolytatott közbeszerzési eljárás alapján
kiválasztásra kerülő nyertes ajánlattevővel megkötendő közszolgáltatási szerződés alapján
ismét módosítani kell a helyi rendeletet.
A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek
kijelölésről szóló 71/2015. (III. 30.) kormányrendelet alapján a Fejér Megyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály az illetékes, így az előterjesztést elkészültét követően - elküldjük véleményezésre.
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A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 2015.
október 1-jén hatályba lépett módosítása során a hatályos rendelet kiegészült azzal, hogy a
rendelet-tervezeteket társadalmi egyeztetésre kell bocsájtani. Mindezen rendelkezéseknek
eleget téve a www.szekszard.hu honlapon hirdetményt tettünk közzé, melyben tájékoztattuk
a lakosságot erről a lehetőségről.
A Jat. kötelező feladatként állítja a jogszabály előkészítője elé, hogy előzetes hatásvizsgálatot
folytasson le, felmérve ezzel a szabályozás várható következményeit. Megfelelve a Jat. 17. §
(1)-(2) bekezdésében foglalt előírásnak, az előzetes hatásvizsgálat eredményéről
hatásvizsgálati lapot készítettünk, melyet tájékoztatásul csatolunk az előterjesztéshez.
Az előterjesztést a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a közgyűlés hetében tárgyalja. Kérem a
Tisztelt Közgyűlést az előterjesztést tárgyalja meg és módosításra vonatkozó rendelettervezetet fogadja el.
Szekszárd, 2017. április 21.

Ács Rezső
polgármester
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ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP
(A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)

Társadalmi hatás, gazdasági hatás: A rendeletmódosításnak közvetett társadalmi, gazdasági
hatása abban nyilvánulhat meg, hogy az abban foglaltak végrehatása határozott időre
biztosítja a jogszabályi feltételeknek megfelelő hulladékkezelést.
Költségvetési hatás: A rendelet elfogadásának költségvetésre gyakorolt hatását nem lehet
kimutatni.
Környezeti, egészségi hatások: Az előterjesztésnek környezeti, egészségügyi hatása nem
mutatható ki.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A rendelet módosítása az adminisztratív
terheket számottevően nem növeli.
A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei: A rendelet megalkotása a Közgyűlésnek az elmúlt ülésen hozott döntései
miatt szüksége, elmaradásának várható következménye, hogy a közszolgáltatási igénybevevők
tájékoztatása elmarad arról a tényről, hogy határozott ideig a hulladékgazdálkodást ki végzi
Szekszárd város területén.
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
Nem igényel többlet feltételt az eddigiekhez képest.
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Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata közgyűlésének
……../2017. (………) önkormányzati rendelete
a köztisztaság fenntartásáról és a települési
hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról,
annak kötelező igénybevételéről szóló 1/2014. (II.
4.) önkormányzati rendelet módosításáról
tervezet
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a hulladékról szóló 2012. évi
CLXXXV. törvény 35. § (1) bekezdésében és 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1)
bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a környezet védelmének
általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljáró Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi
Főosztálya, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII. 23.)
önkormányzati rendelet 52. § (1) bekezdés d) pont de) alpontjában meghatározott
feladatkörében eljáró Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével – a
következőket rendeli el:

1. § A köztisztaság fenntartásáról és a települési hulladékkal kapcsolatos helyi
közszolgáltatásról, annak kötelező igénybevételéről szóló 1/2014. (II. 4.) önkormányzati
rendelet a következő 1/A. §-sal egészül ki:
„1/A. § Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatást 2017. április 1. és 2017. június 30. között a VERTIKÁL Nonprofit Zrt. végzi.
2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ács Rezső
polgármester

Dr. Molnár Kata
jegyző
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