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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A 2017. évi CXCVI. törvény módosította a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényt (a 

továbbiakban: Ht.), melyben új fogalomként vezette be a közszolgáltatói alvállalkozó fogalmát. 

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

továbbiakban: Rendelet) fogalomhasználatának összhangban kell lennie a Ht. 

fogalomhasználatával, ezért a Rendeletben az alvállalkozó elnevezést közszolgálattói 

alvállalkozóra szükséges módosítani. 

 

Tekintettel arra, hogy a zöldhulladék lakosság részéről történő elhelyezése átmenetileg 

biztosított, ezért nem célszerű a rendeletben rögzíteni, így módosítani szükséges a 15. § (3) 

bekezdését is.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a rendelet-

tervezetet elfogadni szíveskedjen. 

 

 

Polgár, 2018. június 13. 

 

 

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

továbbiakban: Rendelet)  1. § (4) bekezdésében az „alvállalkozó” kifejezés, „közszolgáltatói 

alvállalkozó” megnevezésre módosul.   

2. § 

 

A Rendelet 15. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„(3)  A zöldhulladék komposztálására valamennyi ingatlanhasználónak biztosított a 

komposztáló edény.  

 

3. § 

Ez a rendelet  kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.  

 

 

Polgár, 2018. június 28. 

 

 

 

  Tóth József       dr. Váliné Antal Mária 

  polgármester          jegyző 

 

 

 

A rendelet kihirdetése megtörtént: 

Polgár, 2018. …… 

        dr. Váliné Antal Mária 

            címzetes főjegyző 


