Előterjesztés száma: 127/2020.
Iktatószám: H/1098-34/2020.

ELŐTERJESZTÉS
a 2020. november 26-i polgármesteri döntés meghozatalához

Tárgy: A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló
önkormányzati rendelet módosítása

Előkészítette:

dr. Filó-Szentes Kinga jegyző

Előterjesztő:

Pintér Lajos polgármester

Az előterjesztést tárgyalja:

a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdése értelmében veszélyhelyzetben a
települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és
hatáskörét a polgármester gyakorolja

Az elfogadáshoz szükséges döntés típusa: nem releváns
Törvényességi szempontból megfelel:

………………………………………
dr. Filó-Szentes Kinga
jegyző
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VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban:
Mötv.) 13. § (1) bekezdés 19. pontja szerint a helyi önkormányzat kötelezően ellátandó
közfeladata a közügyek körébe tartozó hulladékgazdálkodás közszolgáltatási feladatainak
ellátása. A közszolgáltatás ellátását az Önkormányzat 2018-tól az Észak-Kelet Pest és Nógrád
Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás,
valamint a Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft.-vel létrejött, a 11/2020. (IV. 30.) Polgármesteri
határozattal elfogadott - háromoldalú szerződés alapján látta el.
Az Önkormányzat területén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának tekintetében
2018. október 30. napjától szükségellátás volt érvényben, azonban az egyes közszolgáltatások
ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013. évi CXXXIV. törvény
szerinti szükségellátásra vonatkozó Önkormányzatra irányadó határozat visszavonásra kerül
2020. október 31. napjával.
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 35. § (1) bekezdés b)
pontja értelmében a települési önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati rendeletben
állapítja meg a közszolgáltató tagjai, illetve a közszolgáltatói alvállalkozó által végzett
hulladékgazdálkodási tevékenységet, továbbá a tagoknak, illetve a közszolgáltatói
alvállalkozónak a közszolgáltatás egészéhez viszonyított arányát, ha a közszolgáltatást a
közszolgáltató több tagja, illetve közszolgáltatói alvállalkozó végzi.
Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2018. (II. 16.) számon alkotta meg a
települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló önkormányzati
rendeletét (a továbbiakban: Ör.).
A Képviselő-testület 121/2020. (X. 29.) KT-határozat döntött arról, hogy az Észak-Kelet Pest
és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati
Társulás által kiválasztott új közszolgáltatóval történő szerződéskötésig a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás ellátása tekintetében 2020. november 1. napjától a Társulás által kiválasztott új
közszolgáltatóval történő szerződéskötésig a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának
átmeneti biztosítására a Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft.-vel és a DTKH Duna-Tisza közi
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést
köt.
Fentiek után az Ör.-t az alábbiak miatt szükséges módosítani:
1.) a 2020. november 1. napjától megkötött közszolgáltatási szerződésben szereplő
közszolgáltatók megnevezését, valamint a tagoknak a közszolgáltatás egészéhez
viszonyított arányát szükséges feltüntetni a Ht. 35. § (1) bekezdés b) pontja
rendelkezésének megfelelően;
2.) a teljesítési segédre (SZADA NOVA Településfejlesztési NKft.) vonatkozó
rendelkezéseket hatályon kívül kell helyezni;
3.) hatályon kívül kell helyezni az 1. sz. mellékletet (korábbi közszolgáltatási szerződés
– a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 2. § (5) bekezdésével ellentétes).
Az előterjesztés melléklete: a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi
közszolgáltatásról szóló 4/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosítás tervezete
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A fentiek után a Szada Nagyközség Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az előterjesztéshez csatolt önkormányzati
rendeletet megalkotta.

Szada, 2020. november 26.
Pintér Lajos
polgármester
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