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ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐLAP 
 
E-szám: 93/2018. 
 
Tárgy: Nagykovácsi Nagyközség területén végzett hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatásról valamint a közterületek tisztántartásáról szóló 7/2014. (VI. 26.) 
rendelet módosítása  
 
Előterjesztő neve: Kiszelné Mohos Katalin polgármester 
Előadó neve: dr. Halmosi-Rokaj Odett osztályvezető 
 
Az előterjesztés aláírás előtti előzetes ellenőrzése 
 
Vezetői ellenőrzés 
- az előterjesztés tartalmilag és formailag megfelelő – nem megfelelő 
 
 
                                                                                               előadó osztályvezetője 
 
Pénzügyi ellenőrzés 
- az előterjesztés tartalmilag és formailag megfelelő – nem megfelelő 
 
 
                                                                                              pénzügyi osztályvezető 
 
Törvényességi ellenőrzés  
- az előterjesztés tartalmilag és formailag megfelelő – nem megfelelő 
 
 
Nagykovácsi, 2018. szeptember 12. 
 
 

jegyző 
 
 
 
Az előterjesztés kiküldhető – nem küldhető ki. 
 
 
Nagykovácsi, 2018. szeptember 12. 
 
 
         polgármester 
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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 

 
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata közbeszerzési eljárás alapján választotta 
ki a hulladékgazdálkodási tevékenység tekintetében az új közszolgáltatót a Depónia 
Nonprofit Kft.-t, a 96/2018. (VI. 27.) határozatával. A Depónia Nonprofit Kft. a 
közszolgáltatási tevékenységét 2018. szeptember 1. napjával kezdte meg. 
Az új közszolgáltató tevékenységének megkezdése szükségessé teszi a Nagykovácsi 
Nagyközség közigazgatási területén végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról, 
valamint a közterületek tisztántartásáról szóló 7/2014. (VI. 26.) önkormányzati rendelet 
(továbbiakban: R) módosítását két kérdéskörben.  
 
 
1. A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) 35.§ (1) b) pontja 
értelmében „az önkormányzati rendelet 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.” 
Ennek megfelelően szükséges a közszolgáltató megnevezésének rendeleti 
módosítása. 
 
 
2. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. 
(XII. 31.) Korm. r. (továbbiakban. Korm. r.) 4. § (1) bekezdése alapján a települési 
hulladákot az ingatlanhasználó az alábbi módon gyűjtheti: 
 

„4. § (1) A települési hulladékot az ingatlanhasználó 
a) a hulladék képződésének helye szerinti ingatlan területén, 
b) a hulladék képződéséhez legközelebb eső gyűjtésre alkalmas területen vagy 

helyiségben, vagy 
c) a települési önkormányzat által kijelölt helyen, 

szabványos gyűjtőedényben …gyűjti.” 

A gyűjtőedény fogalmát a Ht. 2. § (1) bekezdés 18. pontja az alábbiak szerint határozza 
meg: 

„gyűjtőedény: szabványos mérettel rendelkező hulladékgyűjtő edényzet 
hulladékgyűjtő zsák, valamint az elkülönített hulladékgyűjtés céljából üzemeltetett 
eszköz, berendezés.” 

Nagykovácsi Nagyközség közigazgatási területén a Zöld Bicske Nonprofit Kft. 
szerződéses és kijelölt közszolgáltatásának ideje alatt 30 literes gyűjtőedény 
tekintetében is történt szerződéskötés, ugyanakkor 30 literes szabványos mérettel 
rendelkező hulladékgyűjtő nem létezik. 

Ennek megfelelően a jelenleg 30 literes gyűjtőedényre vonatkozó közszolgáltatás 
szerződéssel rendelkező ingatlanhasználónak 60 vagy 80 literes gyűjtőedényt kell 
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választania, annak megfelelően, hogy rendelkezik-e jogosultsággal a 60 literes 
gyűjtőedényre a Korm. r. 7. § (1b) bekezdésében foglalt szabályozásnak megfelelően: 

A 60 literes gyűjtőedényt „az ingatlanhasználó csak abban az esetben veheti igénybe, 
ha annak tényét, hogy a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használja, a 
települési önkormányzat által kiadott igazolás útján a közszolgáltató részére 
bizonyítja.” 

Fontos kiemelni, hogy az az ingatlanhasználó, aki 30 l-es hulladékmennyiségre 
vonatkozó szerződéssel rendelkezik 60 l-es vagy 80 l-es edényzetről köt szerződést 
(annak függvényében, hogy a 60 l-es edényre jogosult-e), de a díja változatlan 
marad, a Ht. 91. §. (16) bekezdésében foglalt rendelkezéseknek megfelelően. A díj 
mértékének változatlanul maradásának fontos feltétele, hogy továbbra is a korábbi 
(kisebb) edény maradjon használatban és a hulladék mennyisége nem haladhatja meg 
a 30 litert. 

Hasonló módon kell eljárni azon többszemélyes háztartásban élő ingatlanhasználók 
esetén, akik jelenleg 60 literes gyűjtőedényre rendelkeznek közszolgáltatási 
szerződéssel, és a többszemélyes háztartásra figyelemmel, nem tudja bemutatni a 
közszolgáltatónak a települési önkormányzat által egyszemélyes háztartásra kiadott 
igazolást. 

Igazolás hiányában, a jelenleg 60 literes gyűjtőedényre vonatkozó szerződéssel 
rendelkező ingatlanhasználónak 80 literes gyűjtőedényre kell szerződnie, de a díja 
változatlan marad, a Ht. 91. § (16) bekezdése alapján. Jelen esetben is 
elengedhetetlen feltétel, hogy továbbra is a korábbi (kisebb) edény maradjon 
használatban és a hulladék mennyisége nem haladhatja meg a 60 litert. 

A Ht.-ben foglalt előírásoknak történő megfelelés érdekében, és az annak meg nem 
felelő, de környezettudatos, szelektíven gyűjtő - ingatlanhasználók számára 
kedvezőbb feltételek biztosítása céljából indokoltnak látjuk a 80 literes gyűjtőedény 
bevezetését hulladékgyűjtő edényméretként. 

Ennek megfelelően a R. egy külön melléklettel egészülne ki, amely tételesen 
tartalmazza a Nagykovácsi közigazgatási területén rendszeresített, szabványos 
gyűjtőedényméreteket. 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. 
pontja és 50. §-a alapján a rendeletmódosítás minősített szavazattöbbséget igényel. 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szavazat-többséget igényel. 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelet-módosítást szíveskedjen 
elfogadni. 
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Előzetes hatásvizsgálat eredménye 

 
 

1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás: A közszolgáltatást igénybe vevők 
részéről várhatóan nem lesz érzékelhető hatás, mivel a díj változatlan mértékű a 
rezsicsökkentés érvényesítése okán, függetlenül attól, hogy a jelenlegitől nagyobb 
mértékű edényzetre szerződnek. 
2. Környezeti és egészségi következmények: a rendelet módosítás nem jelent 
negatív hatást, a közszolgáltatás ellátása továbbra is biztosított. 
3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: A Közszolgáltató és Önkormányzat 
részére többlet adminisztrációs teher hárul, hiszen a Koordináló szerv részére 
folyamatos adatszolgáltatást kell nyújtani.  
4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának 
várható következményei: A jogszabály megalkotása magasabb szintű jogszabály 
rendelkezései miatt szükséges. 
5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és 
pénzügyi feltételek: A szükséges feltételek rendelkezésre állnak. 

 
 
Nagykovácsi, 2018. szeptember 12. 
 
        Kiszelné Mohos Katalin  
               polgármester 
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Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

/2018.(.) önkormányzati rendelete 
a Nagykovácsi Nagyközség területén végzett hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatásról valamint a közterületek tisztántartásáról szóló 7/2014.  
(VI. 26.) rendelet módosításáról 

 
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. 
cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a hulladékról 
szóló 2012. évi CLXXXV. 35. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 
Nagykovácsi Nagyközség területén végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 
valamint a közterületek tisztántartásáról szóló 7/2014. (VI. 26.) rendelet (a 
továbbiakban: R.)  módosításáról a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 
A R. 2. §-a az alábbiak szerint módosul: 
 
„2. § A közszolgáltatás végzésére kizárólag a Depónia Hulladékkezelő és 
Településtisztasági Nonprofit Kft. (8000 Székesfehérvár, Sörház tér 3.) (a 
továbbiakban: Közszolgáltató) jogosult. A Közszolgáltató tagjainak a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás egészéhez viszonyított aránya: 100%. A 
Közszolgáltató alvállalkozóinak a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás egészéhez 
viszonyított aránya: 0 %.” 
 

2. § 
 
A R. 1. melléklete e rendelet 1. melléklete szerint módosul. 
 

3. § 
 
A R. 2. melléklete e rendelet 2. szerint módosul. 
 

4. § 
 
A R. az e rendelet 3. mellékletével egészül ki. 
 

5. § 
 
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
 Papp István   Kiszelné Mohos Katalin   
 jegyző            polgármester   
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1. melléklet a …/2018…önkormányzati rendelethez 
 
1. melléklet a 7/2014. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez 

 

A természetes személy ingatlantulajdonos Közszolgáltató részére történő 

bejelentése tartalmazza: 
1. ügyfélazonosító (meglévő Ügyfél esetén) 
2. Ügyfél azonosítói (Ügyfél neve; lakcíme; anyja leánykori neve; születési helye és 

ideje; e-mail címe; telefonszáma) 
3. Fogyasztási hely azonosítói (Fogyasztási hely címe; irányítószám, település neve; 

közterület megnevezése; közterület típusa; tömb, lépcsőház, emelet, ajtó, hrsz.) 
4. Számlázási cím azonosítói (Számlázási hely címe; irányítószám, település neve; 

közterület megnevezése; közterület típusa; tömb, lépcsőház, emelet, ajtó, hrsz.; 
postafiók) 

5. Levelezési cím azonosítói (Levelezési hely címe; irányítószám, település neve; 
közterület megnevezése; közterület típusa; tömb, lépcsőház, emelet, ajtó, hrsz.; 
postafiók) 

6. Az ügy típusa (Új megrendelés/További tartály megrendelése) 
7. A megrendelt tartály(ok) adatai (60 literes/db 80 literes/db 110 literes/db 120 

literes/db 240 literes/db 1100 literes/db) 
8. A kívánt ürítési gyakoriság (min. 1 alkalom/hét) 
9. A szolgáltatás igénybevételének kezdete (a megrendeléshez szükséges 

dokumentumok beérkezésétől számított 30 nap/mindig a hónap első napja) 
10. Csatolandó dokumentumok (Adás-vételi szerződés/tulajdoni lap/bérleti 

szerződés másolata) 
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2. melléklet a …/2018…önkormányzati rendelethez 
 

2. melléklet a 7/2014. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez 

 

A nem természetes személy ingatlantulajdonos és egyéni vállalkozó 
Közszolgáltató részére történő bejelentése tartalmazza: 

1. Ügyfélazonosító (meglévő Ügyfél esetén) 
2. Ügyfél azonosítói (Ügyfél neve; adószáma; 
cégjegyzék/nyilvántartási/regisztrációs száma; bankszámlaszáma) 
3. Kapcsolattartó azonosítói (Kapcsolattartó lakcíme; e-mail címe; telefonszáma) 
4. Fogyasztási hely azonosítói (Fogyasztási hely címe; irányítószám, település neve; 

közterület megnevezése; közterület típusa; tömb, lépcsőház, emelet, ajtó, hrsz.) 
5. Számlázási cím azonosítói (Számlázási hely címe; irányítószám, település neve; 

közterület megnevezése; közterület típusa; tömb, lépcsőház, emelet, ajtó, hrsz.; 
postafiók) 

6. Levelezési cím azonosítói (Levelezési hely címe; irányítószám, település neve; 
közterület megnevezése; közterület típusa; tömb, lépcsőház, emelet, ajtó, hrsz.; 
postafiók) 

7. Az ügy típusa (Új megrendelés/További tartály megrendelése) 
8. A megrendelt tartály(ok) adatai (60 literes/db 80 literes/db 110 literes/db 120 

literes/db 240 literes/db 1100 literes/db. Gazdálkodó szervezeteknek a Közszolgáltató 
közszolgáltatás keretében szelektív hulladékgyűjtő tartályt nem biztosít.) 

9. A kívánt ürítési gyakoriság (min. 1 alkalom/hét) 
10. A szolgáltatás igénybevételének kezdete (a megrendeléshez szükséges 

dokumentumok beérkezésétől számított 30 nap/mindig a hónap első napja) 
11. Csatolandó dokumentumok (Adás-vételi szerződés/tulajdoni lap/bérleti 

szerződés/cégkivonat/vállalkozói igazolvány/aláírási címpéldány másolata) 
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3. melléklet a …/2018…önkormányzati rendelethez 
 

3. melléklet a 7/2014. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez 

 

Nagykovácsi Nagyközség közigazgatási területén rendszeresített gyűjtőedény 
méretek: 

- 60 literes gyűjtőedény; 

- 80 literes gyűjtőedény 

- 110 literes gyűjtőedény; 

- 120 literes gyűjtőedény; 

- 240 literes gyűjtőedény; 

- 1100 literes gyűjtőedény. 
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Általános indokolás 
 

A rendelet módosítását az új közszolgáltató tevékenységének megkezdése, és az új 
lakossági közszolgáltatási szerződések megkötésének szükségessége indokolja. 
Ennek megfelelően szükséges a gyűjtőedény méretének rendeleti szintű 
szabályozása, 80 literes gyűjtőedény bevezetése és a közszolgáltatóra vonatkozó 
adatok átvezetése. 
 

Részletes indokolás 
 

1. §-hoz 

Közszolgáltató megnevezésének átvezetése. 

2. §-hoz 
Az 1. mellékletben új gyűjtőedényméretként kerül megjelölésre a 80 liter. 

3. §-hoz 
Az 2. mellékletben új gyűjtőedényméretként kerül megjelölésre a 80 liter.  

4. §-hoz 
Nagykovácsi Nagyközség közigazgatási területén rendszeresített gyűjtőedény 
méretek meghatározása.  

5. §-hoz 
Hatályba léptető rendelkezés. 


