Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének
20/2015. (V.28.) önkormányzati rendelete
a települési és állati hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási
közszolgáltatásról szóló 57/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35.§
és 88.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
1.§
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének a települési és állati hulladékkal kapcsolatos
hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 57/2013.(XII.19.) önkormányzati rendeletének
(továbbiakban: Rendelet) 5.§-a a következő (3a)-(3c) bekezdésekkel egészül ki:
„(3a) A Közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló
385/2014. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 7.§ (1a)-(1c)
bekezdéseiben foglalt feltételeknek megfelelő ingatlanhasználók tekintetében a
jogosultságokat a Korm. rendeletben meghatározott űrmértékű új edényzet biztosítását
mellőzve, a 120 literes gyűjtőedényre irányadó közszolgáltatási díjnak az adott jogosultság
figyelembevételével arányosított számlázása útján érvényesíti.
(3b) A Korm. rendelet 7.§ (1a) bekezdés b.) pontjában írt jogosultság igazolására a feltételeknek
megfelelő ingatlanhasználó részére a települési önkormányzat - a lakcímnyilvántartás adatai
alapján - az ingatlanhasználó kérelmére igazolást ad ki.
(3c) A Korm. rendelet 7.§ (1a) bekezdés a.) pontjában írt 80 literes űrmértékű gyűjtőedényhez
kapcsolódó jogosultságot a Közszolgáltató – a Korm. rendelet 7.§ (2) bekezdésében írtakra
tekintettel – a lakóingatlan két természetes személy ingatlanhasználó általi használata esetén
biztosítja.”
2.§
A Rendelet 5.§ (16) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
,,(16) A Közszolgáltató a hulladék gyűjtése, szállítása, kezelése során a Korm. rendelet előírásait
köteles alkalmazni."
3.§
A Rendelet 6.§ (2) bekezdés d.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
,,d.) a közszolgáltatási szerződést és annak módosításait,"
4.§
A Rendelet 6.§ (4) bekezdésének g.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
,,g.) a Korm. rendelet 6.§ (1) bekezdésében foglaltakat."

5.§
A Rendelet 7.§ (1) bekezdése a.) pontjában foglalt ,,(továbbiakban: KEOP pályázat)" szövegrész
helyébe a ,,(továbbiakban: KEOP pályázat I.)" szövegrész lép.
6.§
A Rendelet 7.§ (1) bekezdése i.) pontjában foglalt ,,KEOP pályázat" szövegrész helyébe a ,,KEOP
pályázat I." szövegrész lép.
7.§
A Rendelet 7.§ (1) bekezdése a következő l.) ponttal egészül ki:
,,l.) a „Kelet-nógrádi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel” elnevezésű,
KEOP-1.1.1/C/13-2013-0013 azonosítószámú pályázat keretében megvalósított projekt
eszközeinek üzemeltetése a j-k.) pontok alapján kiválasztott/kijelölt közszolgáltatóval kötött
külön szerződés alapján, a jelen szakaszban megjelölt feladatkörök ellátása során a komplex
hulladékgazdálkodási rendszer működtetése érdekében."
8.§
A Rendelet 8. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az ingatlanhasználó köteles a közszolgáltatónak bejelenteni, a bejelentésre okot adó körülmény
bekövetkezésétől számított 15 napon belül:
a) ha tulajdonosváltozás, vagy egyéb ok folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté
válik,
b) ha tulajdonosváltozás, vagy egyéb ok folytán a közszolgáltatás igénybevételének
kötelezettsége megszűnik,
c) ha személyes adataiban változás következik be,
d) ha a jelen rendelet 5.§ (3a)-(3c) bekezdéseiben meghatározott, az ingatlanhasználó által
igénybe vett jogosultságok feltételeinek már nem felel meg.
A hátáridőn túli bejelentés vagy a bejelentés elmulasztása esetén a mulasztó szolgáltatás
igénybe vevő felel a szolgáltatási díj megfizetéséért.”
9.§
A Rendelet 16.§ (7) bekezdésének harmadik mondata helyébe a következő rendelkezés lép:
,,A távollét tényét hitelt érdemlően – közüzemi elszámoló számlával – igazolni kell."
10.§
A Rendelet 22.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
,,A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a Ht. 91.§-a állapítja meg."
11.§
(1) Jelen rendelet 2015. július 1. napján lép hatályba.
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(2) Hatályát veszti a Rendelet 5.§ (11) bekezdésének ,,az Országos Hulladékgazdálkodási
Ügynökség (továbbiakban: OHÜ) által meghatározott" szövegrésze, a 6.§ (4) bekezdésének e.)
pontja, valamint a 23.§ (2) bekezdése.

Dóra Ottó
polgármester

Tóthné dr. Kerekes Andrea
jegyző
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Általános indokolás
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2013. decemberi ülésén alkotta meg a települési és
állati hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 57/2013.(XII.19.)
önkormányzati rendeletét.
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014.(XII.31.) Korm.
rendelet 2015. július 1. napján hatályba lépő rendelkezései megteremtik a lehetőségét az
ingatlanhasználóknak a 60 és 80 liter űrmértékű gyűjtőedényzet igénybevételére az eddigi 120
literes helyett. A 60 liter űrmértékű gyűjtőedény igénybevételére kizárólag az ingatlant egyedül és
életvitelszerűen használó személyek jogosultak. Az igénybevétel részletes szabályait a Korm.
rendelet nem határozza meg, ezért annak helyi rendeletben történő szabályozását el kell végezni.
A közszolgáltató a jelenlegi gazdasági környezetben új hulladékgyűjtő edények beszerzésére nem
képes, ezért a meglévő 120 literes edényzet alkalmazása mellett a jogosultságok díjban történő
érvényesítésére kerül csak sor, melyre a Földművelésügyi Minisztérium Környezetfejlesztési
Főosztályának állásfoglalása szerint van lehetőség.
A rendeletmódosítás egyéb pontjában a korábbi jogszabályváltozások miatti pontosítások kerültek
átvezetésre.
Részletes indokolás
1.§
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII.31.) Korm.
rendelet 2015. július 1. napjától hatályos rendelkezéseinek gyakorlati alkalmazásához szükséges
szabályokat tartalmazza a számlázás, valamint a jogosultságok igazolása tekintetében.
2-4.§-ok
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII.31.) Korm.
rendelet által hatályba léptetett jogszabályi változások átvezetése történik meg a rendelet
szabályain.
5-7.§-ok
A „Kelet-nógrádi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel” elnevezésű,
KEOP-1.1.1/C/13-2013-0013 azonosítószámú pályázat megvalósítására tekintettel, valamint a
szükséges hatáskörök Társulási Tanácsra történő átruházására tekintettel szükséges módosítás.
8-10.§
A rendelet gyakorlati alkalmazásához szükséges igazolások, valamint a közszolgáltatási díj
meghatározására vonatkozó rendelkezések magasabb szintű jogszabályoknak való megfelelése
érdekében indokolt módosítások átvezetése.
11.§
A rendelet hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezéseit tartalmazza.
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