
TERVEZET 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

___/2016. (_____) önkormányzati rendelete 
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 

10/2015.(V. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi 
CLXXXV. törvény 35. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában 
meghatározott hulladékgazdálkodási feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  
 

1. § 
 
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 10/2015.(V. 27.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: R.) 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(4) A közszolgáltató a választási lehetőség jogszerű alkalmazását jogosult a helyszínen 
ellenőrizni, melyről jegyzőkönyv kerül kiállításra. Amennyiben a kisebb űrmértékű 
gyűjtőedényzet e § rendelkezéseitől eltérően került kiválasztásra, úgy a közszolgáltató 
jogosult az ellenőrzés adatai alapján az érintett háztartás tényleges lakóinak vagy az ingatlant 
használó természetes személyek számának alapulvételével nagyobb gyűjtőedényzet 
alkalmazását előírni. A közszolgáltató az ellenőrzés során felhívhatja az ingatlanhasználót az 
ingatlant használó személyek számának és a használat kezdő időpontjának okirati vagy egyéb 
módon történő igazolására. Amennyiben az ellenőrzés adatai alapján megállapítható az 
ellenőrzés időpontja előtti időszakra, hogy az ingatlanhasználó a kisebb űrtartalmú 
gyűjtőedény választására nem volt jogosult, úgy a közszolgáltató jogosult a jogosulatlan 
igénybevétel időtartamára a felmerült költségeit érvényesíteni.” 
 

2. § 
 
Az R. 6. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(1) Az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj fizetési kötelezettségét a 
Ht. 32/A. § (2) bekezdése szerint létrehozott koordináló szervezet (a továbbiakban: 
Koordináló szerv) által kibocsátott számla megfizetésével teljesíti.  
(2) Az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat az igénybevétel napjától 
köteles megfizetni. Az igénybevétel tényét a közszolgáltató részére 15 napon belül kell 
bejelenteni, a díj ennek figyelembevételével kerül megállapításra és helyesbítésre. Nem 
tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a települési hulladékkal kapcsolatos 
kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy részére a közszolgáltató a szolgáltatás teljesítésére 
rendelkezésre áll. 
 

3. § 
 
Az R.  

a) 9. § (2) bekezdésben és a 10. § (3) bekezdésében szereplő a „közszolgáltatónak ” 
szövegrész helyébe a „Koordináló szervnek” szöveg, 

b) 10. § (2) és (5) bekezdésben szereplő a „közszolgáltatót ” szövegrész helyébe a 
„Koordináló szervet” szöveg  

lép. 



4. § 
 
Hatályát veszti az R.  

a) 6. § (4) bekezdése,  
b) 7. §-a, 
c) 9. § (5) bekezdésében „a közszolgáltató felé” szövegrész, 
d) 10. § (6) bekezdése. 

 
5. § 

 
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 

Szegvári Ernőné sk.      Dr. Kárpáti Tibor sk. 
    polgármester       jegyző 

 
A rendelet kihirdetésének időpontja:  
    
 

Dr. Kárpáti Tibor 
          jegyző 
 
  



ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló  

10/2015.(V. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
______/2016. (______) önkormányzati rendelethez 

 
Társadalmi hatás: a közszolgáltatás biztosításával a hulladékgazdálkodás mint kötelező 
önkormányzati feladat biztosított.  
 
Gazdasági hatás: nincs. 
 
Költségvetési hatás: nincs. 
 
Környezeti és egészségi következmények: a közszolgáltatás biztosításával a 
településtisztaság fenntartása biztosított. 
 
Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: nincs. 
 
A jogszabály megalkotásának szükségessége: az időközben bekövetkezett jogszabályi 
változások, különösképpen a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosítása, 
valamint a kapcsolódó kormányrendeltek - amelyek a rendszer átalakításának jogi kereteit 
meghatározzák - rendelkezései szükségessé teszik a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra 
vonatkozó önkormányzati rendeletek felülvizsgálatát. 
 
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek: az alkalmazáshoz szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket a 
közszolgáltatást ténylegesen végzőnek kell biztosítania. 
 
Kiszombor, 2016. május 26. 
 
         Dr. Kárpáti Tibor 
                  jegyző 



INDOKOLÁS 
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló  

10/2015.(V. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
______/2016. (______) önkormányzati rendelethez 

 
 
Az időközben bekövetkezett jogszabályi változások, különösképpen a hulladékról szóló 2012. 
évi CLXXXV. törvény módosítása, valamint a kapcsolódó kormányrendeltek - amelyek a 
rendszer átalakításának jogi kereteit meghatározzák - rendelkezései szükségessé teszik a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra vonatkozó önkormányzati rendeletek felülvizsgálatát. 
 
A rendelet-tervezet az uniós jogból eredő kötelezettségekkel összhangban áll, a jogalkotásról 
szóló 2010. évi CXXX. törvény 20. §-ában foglalt egyeztetési kötelezettség a rendelet 
tervezetével szemben nem áll fenn. 
 
Kiszombor, 2016. május 26. 
 
         Dr. Kárpáti Tibor 
          jegyző 
 


