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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 99/2017.(VII.20.) számú határozatának 1) pontjában 

a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 37. § (1a) bekezdésében foglaltak 

szerint a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft.-vel (a továbbiakban: HHG Kft.) kötött hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatási szerződést 2017. december 31-i hatállyal felmondta. Ezzel egyidejűleg a 99/2017.(VII.20.) 

számú határozatának 2) pontjában döntött arról, hogy a Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft. (a 

továbbiakban: DHK Kft.) tulajdonosaként szerződést kíván kötni a társasággal a hulladékkezelési 

közszolgáltatás ellátására 10 éves időtartamara. A közszolgáltatási szerződés tervezetét a szolgáltató 

megküldte részünkre azt a Képviselő-testület 117/2017.(X.19.) számú határozatával elfogadta és felhatalmazta 

a polgármestert, hogy a közszolgáltatási szerződést az önkormányzat képviseletében írja alá. 

A Ht. 37. § (2) bekezdése alapján a HHG Kft. a felmondási idő alatt a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást 

változatlanul ellátta. 

 

A Ht. 35. § (1) bekezdése határozza meg az önkormányzati kötelező rendeletalkotási tárgyköröket. A Ht. 35. 

(1) bekezdés b) pontja kimondja, hogy a helyi rendeletben meg kell határozni a közszolgáltató tagjait, illetve 

az alvállalkozó által végzett hulladékgazdálkodási tevékenységeket, továbbá a tagoknak, illetve 

alvállalkozóknak a közszolgáltatás egészéhez viszonyított arányát, ha a közszolgáltatást a közszolgáltató több 

tagja, illetve alvállalkozó végzi. 

 

Annak érdekében, hogy a jogszabályváltozásból adódóan a kibővített közszolgáltatás területén a DHK Kft. 

gondoskodni tudjon az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat folyamatos ellátásáról (2018.01.01-

2027.12.31 közötti időszakban), közbeszerzési eljárásokat folytatott le. A közbeszerzési eljárások sikeresen 

lezárultak, a szolgáltató cégekkel (Polgár város esetében a HHG Kft.-vel) a szerződéskötések megtörténtek. 

A DHK Kft. tájékoztatása alapján „az alvállalkozók a közszolgáltatás egészéhez viszonyított részvételi aránya 

99,3 %.” 

 

A fent leírtak miatt szükséges módosítani a települési hulladékgazdálkodásról szóló 27/2014.(XI.28.) 

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. §-át. 

 

A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés a Közszolgáltót által a lakosság rendelkezésére bocsájtott üveg 

hulladék elszállítására alkalmas 120 literes gyűjtőedényzettel egészült ki, ezért a hulladékgyűjtő szigetek 

funkciójukat vesztették és megszüntetésre kerültek. A hulladékgyűjtő szigetek megszüntetése miatt a Rendelet 

15. §-a módosításra került. 

 

A 2017. évi LXVI. törvény módosította a Ht.-t, melyben felhatalmazást kapott az Önkormányzat arra 

vonatkozóan, hogy rendeletben szabályozza a közszolgáltató adatkezelésére vonatkozó szabályokat, ezért a 



 
 

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Rendelt 16. §-át kiegészíteni szükséges. A Ht. alapján 

a Rendelet 16. §-ban a Közszolgáltató adatszolgáltatási és adatkezelési szabályai kerültek meghatározásra. 

 

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, 2018. február 5. 

 

 

        Tóth József 

        polgármester 

  



 
 

 

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2018. (….) 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 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„A rendelet hatálya 

1. § 

 

(1) Az önkormányzati hulladékgazdálkodás közfeladat Polgár város közigazgatási területére terjed ki. 

 

(2) E rendeletet kell alkalmazni az (1) bekezdés szerinti területen keletkező települési hulladék gyűjtésére, 

szállítására és kezelésre. 

 

(3) Polgár Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a jelen rendeletben foglaltak szerinti 

önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladatának ellátásáról a Debreceni Hulladék Közszolgáltató 

Nonprofit Kft. (4031 Debrecen, István út 136. sz.) (a továbbiakban: Közszolgáltató) útján 

gondoskodik. 

(4) A Közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységen belül a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék átvétele, gyűjtése, szállítása, kezelése. 

hulladékgazdálkodási létesítmények üzemeltetése feladatait a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. 

(4220 Hajdúböszörmény, Radnóti M. u. 1. sz.) alvállalkozó útján látja el Az alvállalkozó a 

közszolgáltatás egészéhez viszonyított részvételi aránya 99,3 %. 

 

(5) A rendelet hatálya kiterjed azokra a természetes-, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezetekre, akik az (1) bekezdés szerinti területen és a Ht. alapján ingatlantulajdonosnak 

(a továbbiakban: ingatlan használó) minősülnek.” 

 

 

 

2. § 

 

A rendelet 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„Az elkülönített hulladékgyűjtésre vonatkozó szabályok  

15. § 

 

(1) A város közigazgatási területén alkalmazott szelektív hulladékgyűjtési módok: 

 

a) a Közszolgáltató által házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés. 



 
 

 

(2) A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés kapcsán az ingatlanhasználók a Közszolgáltató által havi 

rendszerességgel meghatározott gyűjtési napokon a Közszolgáltató által biztosított 120 literes gyűjtőedényben 

tehetik ki közterületre az elkülönítetten gyűjtött hulladékot (papír, műanyag, fém, üveg). 

 

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

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

 

 

 

3. § 

 

A rendelet 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„Adatszolgáltatási és adatkezelési szabályok” 

16. § 

 

(1) Az adatkezelés célja a Közszolgáltató ügyfélszolgálati feladatainak ellátásához, a közszolgáltatási díj 

beszedésével kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatok kezelése. 

 

(2) A Közszolgáltató ügyfélszolgálatával történő kapcsolatfelvétel során keletkezett adatok körébe tartozik 

mindazon adat, amely az ügyfélszolgálatnál, valamint az ingatlanhasználó és az ügyfélszolgálat közötti 

kapcsolat során keletkezik. Az adatok kezelése ebben az esetben az érintett által indított eljáráshoz, a 

szolgáltatáshoz, továbbá a szolgáltatás teljesítéséhez kapcsolódik.  

 

(3) A Közszolgáltató kötelezettsége az ügyfélszolgálaton keletkezett adatok elkülönítése a közszolgáltatást 

igénybevételéhez szükséges személyes adatokra és egyéb adatokra. Az egyéb adatokat a Közszolgáltató nem 

kezelheti, azokat köteles megsemmisíteni.  

 

(4) A Közszolgáltató megteremti és fenntartja az adatkezelés személyi és tárgyi feltételeit, gondoskodik az 

adatok biztonságáról, meghatározza azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi 

szabályok érvényre juttatásához saját tevékenységi körén belül szükségesek. 

 

(5) A Közszolgáltató nyilvántartásában a természetes személyek esetében a Ht. alapján a természetes 

személyazonosító adatokat, valamint a lakcímet tarthatja nyilván, ezeket az adatokat kezeli. 

 

(6) A Közszolgáltató az általa kezelt adatokat nyilvánosságra nem hozhatja, az ügyfélszolgálati feladatainak 

ellátásán, a közszolgáltatási díj beszedésével kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségén túl más célra fel 

nem használhatja.   

 

(7) A Közszolgáltató az ingatlanhasználó személyes adatait a szerződéses viszony létrejöttétől annak 

megszűnéséig, díjhátralék esetén a tartozás fennállásáig kezelheti. A jogviszony, vagy díjhátralék 

megszűnését követően a Közszolgáltató a kezelt adatokat megsemmisíti.” 

 

  



 
 

 

 

4. § 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

Polgár, 2018. február 15. 

 

 

 

  Tóth József       dr. Váliné Antal Mária 

  polgármester          jegyző 

 

 

A rendelet kihirdetése megtörtént: 

Polgár, 2018. …… 

 

 

        dr. Váliné Antal Mária 

            címzetes főjegyző 


