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Előterjesztés 

a Képviselő-testület 2017. március 23-án tartandó ülésére 

 

Tárgy:   Javaslat a települési hulladékgazdálkodásról szóló 27/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet 

módosítására. 

Előterjesztő: Tóth József polgármester 

Előkészítő: dr. Váliné Antal Mária címzetes főjegyző 

  Vámosi Tamás városüzemeltetési előadó 

Véleményező: Pénzügyi és gazdasági bizottság 

  Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

Ügyiratszám: 3020 / 2017. 

Melléklet: 1 db. rendelet-tervezet 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az új hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendszer kialakítása érdekében 2016. áprilistól-novemberig több 

jogszabály is elfogadásra került. A módosított hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: 

Ht.) és a végrehajtási rendeletei, valamint a 2016. évre szóló Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási 

Terv (továbbiakban: OHKT) alapján Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének a települési 

hulladékgazdálkodásról szóló 27/2014.(XI.28.) rendeletét (továbbiakban: Rendelet) módosítani szükséges. 

 

A Rendelet 2. § (3) bekezdésben és a 11. §-ban a Koordináló szerv közszolgáltatási díj beszedésére vonatkozó 

Ht.-ben történt módosításokat szükséges átvezetni. 

 

A városban keletkező zöldhulladék megfelelő kezelésére „zöldhulladék-pontot” alakítottunk ki a Polgár, 

külterület 061 hrsz.-ú. ingatlanon, amely a Rendelet 15. § (7) bekezdését érinti. 

 

Az üveggyűjtő konténerek nem megfelelő használata miatt szükségessé vált megszüntetni a Hunyadi utca és 

Dózsa Gy. utca sarkán lévő hulladékgyűjtő szigeteket, ennek megfelelően a Rendelet 15. § (1) bekezdés a) 

pontja módosításra került. 

 

A fentiekben leírtakra tekintettel szükséges módosítani a települési hulladékgazdálkodásról szóló 27/2014. 

(XI. 28.) önkormányzati rendeletet. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalni és a rendelet-tervezetet elfogadni 

szíveskedjen. 

 

 

Polgár, 2017. március 7. 

 

 

        Tóth József 

        polgármester 
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Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2017. (….) önkormányzati rendelet-tervezete 

a települési hulladékgazdálkodásról szóló 27/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelet módosítására 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. § 

(1) bekezdés a) – g) pontjaiban és a 88. § (4) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. 

cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

tv. 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Polgár Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének az önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2014.(X. 

27.) önkormányzati rendelet 5. számú mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Polgár Város 

Önkormányzatának Pénzügyi és gazdasági bizottsága, valamint Humánfeladatok és ügyrendi bizottsága 

véleményének kikérésével, a következőket rendeli el: 

 

 

1. § 

 

A rendelet 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) Az állami hulladékgazdálkodási közfeladatot a Ht. 32/A. § (2) bekezdése alapján a Koordináló szerv látja 

el.” 

 

 

2. § 

 

A rendelet 11. § helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(1) Az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásához kapcsolódó hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatás ellátásáért az ingatlanhasználó a Koordináló szerv részére közvetlenül vagy a Koordináló 

szerv által megbízott díjbeszedő útján közszolgáltatási díjat köteles fizetni. 

 

(2) Az ingatlanhasználó változása esetén a közszolgáltatás díját az ingatlanhasználó váltás bejelentése 

hónapjának utolsó napjáig a régi, azután pedig az új ingatlanhasználó köteles fizetni. 

 

(3) Az ingatlanhasználónak nem kell közszolgáltatási díjat fizetni azokra a hónapokra, amelyek során a 

közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettsége a 6. §-ban foglaltak alapján szünetelt. 

 

(4) A fizetendő közszolgáltatási díjat a Koordináló szerv vagy az általa megbízott díjbeszedő által összeállított 

számla kézhezvételét követően, a számlában feltüntetett fizetési határidőig kell kiegyenlíteni. 

 

(5) Az ingatlanhasználó az adataiban bekövetkező változásokat a közszolgáltatónak 15 napon belül köteles 

bejelenteni. 

 

(6) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az az ingatlanhasználó, aki a hulladékkal 

kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, ha a közszolgáltató az ingatlanhasználó számára a közszolgáltatást 

felajánlotta, vagy rendelkezésre állását igazolja. 

 

(7) A közszolgáltatásért fizetendő díj a Koordináló szervet illeti meg.” 

 

 

3. § 

 

A rendelet 15. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(7) A zöldhulladék komposztálására valamennyi ingatlanhasználónak biztosított a komposztáló edény. 

Komposztálás hiányában a zöldhulladék Polgár, külterület 061 hrsz.-ú ingatlanra szállítható.” 
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4. § 

 

 

A rendelet 15. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 „a) hulladékgyűjtő szigeteken végzett szelektív gyűjtés; 

 Móricz Zs. u. (Templomkert mögött), 

 Művelődési Ház mögött, 

 Széchényi u.” 

 

5. § 

 

 

Ez a rendelet 2017. április 1-én lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. 

 

 

Polgár, 2017. március 23. 

 

 

 

 

  Tóth József       dr. Váliné Antal Mária 

  polgármester          jegyző 

 

 

 

A rendelet kihirdetése megtörtént: 

Polgár, 2017. …… 

 

        dr. Váliné Antal Mária 

            címzetes főjegyző 

 

 


