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Szada Nagyközség Önkormányzat Polgármesterének  

…/2020. ( . ) önkormányzati rendelete  

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 4/2018. (II. 16.) 

önkormányzati rendelet módosítása 

 

Szada Nagyközség Polgármestere - a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) 

Korm. rendelettel kihirdetett vészhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 

egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés szerint 

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva – a 

hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontja, valamint a hulladékról szóló 

2012. évi CLXXXV. törvény 35. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva 

a következő rendeletet alkotja: 

 

1. § 

 

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a települési szilárd hulladékkal 

kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 4/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelet (a 

továbbiakban: Ör.) 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységet a "Zöld Híd B.I.G.G." 

Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (székhely: 2100 Gödöllő, Dózsa 

György út 69.) és a DTKH Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság (székhely: 6000 Kecskemét, Kisfái 248 0737/12 hrsz.), mint 

közszolgáltató (a továbbiakban: Közszolgáltató) 50-50 %-os arányban végzi.” 

 

2. § 

 

Hatályát veszti az Ör. 3. § (3) bekezdése és 1. sz. melléklete.  

 

3. § 

 

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

 

Szada, 2020. ………… 

 

 

Pintér Lajos 

polgármester 

 

 

 

dr. Filó-Szentes Kinga 

jegyző 

 

 

 

Közzétételi záradék: 

Ezt a rendeletet 2020. ………….. napjától közzétettem.  

Szada, 2020. ………………. 

 

 

dr. Filó-Szentes Kinga 

jegyző 
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INDOKOLÁS 

 

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 volt 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).  

 

A rendeletet a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva hozta 

meg Szada Nagyközség Polgármestere.   
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Előzetes hatásvizsgálat 

a jogalkotásról szóló 2010. CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján  

 

Rendelet-tervezet címe:  

Szada Nagyközség Önkormányzat Polgármesterének a települési szilárd hulladékkal 

kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 4/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló …/2020. ( . ) önkormányzati rendelete 

 

Várható társadalmi, gazdasági hatások: Az Országos Hulladékgazdálkodási 

Közszolgáltatási Tervben (OHKT) rögzített előírások a hulladékgazdálkodás hatékony 

működésének kialakulását célozzák. A módosítások a lakosság környezettudatosságának 

kialakítását és elmélyítését, illetve a hulladékok megfelelő kezelését segítik elő. 

 

Gazdasági, költségvetési hatás: A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj beszedésére. és 

a kintlévőségek kezelésére a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő 

Zártkörűen Működő Részvénytársaság jogosult, közvetlen költségvetési hatása nincs. 

 

Környezeti, egészségügyi következmények: A megfelelő hulladékkezeléssel a hulladékok 

mennyiségének csökkenése várható, a környezeti és egészségi következmények pozitívak. 

 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: nincs.  

 

Egyéb hatás: nincs 

 

A rendelet megalkotása szükséges: a hatályos szabályozással, illetve a jelenlegi 

közszolgáltatási szerződéssel történő összehangolás érdekében. 

 

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: esetleges 

törvényességi észrevétel a felügyeleti szervtől. 

 

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 

- személyei: adott 

- szervezeti: adott 

- tárgyi: adott 

- pénzügyi: adott 

 

 

 


