Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/… (…) önkormányzati rendelete
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 20/2015. (XI.26.) önkormányzati
rendelet módosításáról
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Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/… (…) önkormányzati rendelete
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 20/2015. (XI.26.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV.
törvény 35.§ (1) bekezdésében és 88.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés
5. és 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Ózd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II.27.)
önkormányzati rendelet 2. melléklet 1.2.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében
eljáró Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság, a 2. melléklet 2.2.8. pontjában biztosított
véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével
a következőket rendeli el:
1. §
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 20/2015.(XI.26.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: Rendelet) 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ózd város közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást közszolgáltatási
szerződés alapján kizárólagos joggal a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Hulladékgazdálkodási
Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Közszolgáltató)
látja el."
2. §
A Rendelet 3. §-a következő (4) bekezdésssel egészül ki:
„(4) A Közszolgáltató alvállalkozók igénybevétele útján biztosítja az (1) bekezdésben
meghatározott hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység ellátását, ahol az
alvállalkozók a közszolgáltatás egészéhez viszonyítottan 100%-ban látják el a
közszolgáltatást.”
3. §
A Rendelet 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„12.§
(1) Az ingatlanokon felhalmozódó, a rendszeres gyűjtőjárattal méreténél, mennyiségénél fogva
nem elszállítható települési hulladék szervezett összegyűjtéséről és elszállításáról
(lomtalanítás) Közszolgáltató évente 2 alkalommal házhoz menő lomtalanítás keretében az
ingatlanhasználóval egyeztetett módon és időpontban gondoskodik.
(2) A lomtalanításról Közszolgáltató az ingatlanhasználó – társasház és lakásszövetkezet
esetében a törvényes képviseletre jogosult – igénybejelentése alapján gondoskodik.
(3) A lomtalanítási szolgáltatást az az ingatlanhasználó veheti igénybe, aki az esedékes
közszolgáltatási díjfizetési kötelezettségének igazolható módon eleget tett.
(4) A lomtalanítási szolgáltatásra vonatkozó igénybejelentés közlését követően a
Közszolgáltató az ingatlanhasználóval egyeztetett időpontban, de legfeljebb az igénybejelentést
követő 30 napon belül köteles a lomtalanításról gondoskodni.

(5) Közszolgáltató legkésőbb a lomhulladék szállítását megelőző munkanapon köteles az
igénybejelentővel a szállítás pontos időpontját közölni.
(6) Az igénybejelentő köteles a Közszolgáltató által megjelölt szállítási időpontban a
lomhulladék átadására készen állni, átvételére lehetőséget biztosítani azzal, hogy a lomhulladék
közterületen csak a szállítás időpontjában és a szállító járműre történő felrakodás céljából
helyezhető el. Lomhulladék közterületen nem tárolható.”
4. §
A Rendelet 15. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A gyűjtő edényben elhelyezhető települési hulladék súlya)
„b) 120 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 27 kg,”
(lehet.)
5. §
A Rendelet 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„16. §
A települési hulladék elhelyezéséről, ártalmatlanításáról,
Közszolgáltató köteles gondoskodni.”
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6. §
A Rendelet 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„17. §
Az ingatlanhasználó az ingatlanán alkalmilag keletkezett települési hulladékot – negyedévente
250 kg mennyiségben – a Közszolgáltató által meghatározott létesítménybe, valamint az
Önkormányzat illetékességi területén lévő hulladékudvarba saját maga is elszállíthatja, és ott
díjmentesen elhelyezheti lakcímkártya, valamint a közszolgáltatás megfizetését igazoló
bizonylat (készpénzátutalási megbízás feladóvevénye, vagy az átutalásról szóló folyószámla
kivonat) felmutatásával.”
7. §
A Rendelet 19. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„19. §
Az ingatlanhasználó a szelektíven gyűjtött üveg hulladékot a közterületi szelektív
hulladékgyűjtő szigeteken lévő gyűjtőedényekben is elhelyezheti.”
8. §
A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
9. §
Ez a rendelet 2018. január 1. napján lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát
veszti.

Dr. Almási Csaba
jegyző

Janiczak Dávid
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1. melléklet a …/…... (… ...) önkormányzati rendelethez
„1. melléklet a 20/2015. (XI.25.) önkormányzati rendelethez”
Ózd város területén alkalmazott gyűjtőedények típusai

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

60 l-es gyűjtőedény
120 l -es gyűjtőedény
240 l -es gyűjtőedény
770 l -es gyűjtőedény
1100 l -es gyűjtőedény
4000 l -es gyűjtőedény
gyűjtőedény hiányában
hulladékgyűjtő zsák

Általános indokolás
A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás (továbbiakban:
Társulás) a Társulási Tanács 33/2014. (IX. 25.) határozata alapján 2014. szeptember 25-én
kötött tíz évre szóló közszolgáltatási szerződést az általa létrehozott gazdasági társasággal, a
ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal (továbbiakban: ZV
Nonprofit Kft.). A ZV Nonprofit Kft. a fent hivatkozott szerződés értelmében 2014. október 1.
napjától látja el a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással összefüggő feladatokat a Társulás
alkotta önkormányzatok illetékességi területén. Közszolgáltatóként a társaság végezte a
közszolgáltatási díj számlázását és beszedését is 2016. március 31. napjáig.
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosításáról szóló 2015. évi CCXXI.
törvény értelében 2016. április 1-jétől megalakult a Nemzeti Hulladékgazdálkodási
Koordinációs és Vagyonkezelő Zrt. (továbbiakban: NHKV Zrt.), amely ellátja a hazai
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás rendszerének országos szintű koordinációját, emellett
végez bizonyos – korábban a közszolgáltatók által ellátott – feladatokat (pl. számlázás).
Az integráció következő lépéseként az NHKV Zrt. egyeztetéseket kezdett a három meghatározó
BAZ megyei közszolgáltatóval (MiReHuKöz Nonprofit Kft., Zempléni Z.H.K. Nonprofit Kft.,
ZV Nonprofit Kft.) egy egységes megyei közszolgáltató társaság létrehozásáról. A
méretgazdaságossági szempontok figyelembevételével egy megyei közszolgáltató ugyanis
hatékonyabban és eredményesebben tudja ellátni a feladatokat.
Az NHKV Zrt. felruházva a részére az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására
létrehozott szervezet kijelöléséről, feladatköréről, az adatkezelés módjáról, valamint az
adatszolgáltatási kötelezettségek részletes szabályairól szóló 69/2016 (III.31.) Korm.rendelet
(továbbiakban: 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet) által biztosított jogkörökkel, megfelelőségi
vélemény kiadására jogosult a közszolgáltatók részére. A megfelelőségi véleményt az NHKV
Zrt. 2017. április 11-én mindhárom meghatározó megyei társaság esetében visszavonta. Mindez
azt jelentette, hogy a Társulás a korábban kötött közszolgáltatási szerződést köteles volt
felmondani. Ennek a Társulási Tanács 2017. május 22. napján tartott ülésén tett eleget.
A Társulási Tanács 2017. május 22-én arról is döntött, hogy a ZV Nonprofit Kft. a másik két,
meghatározó megyei közszolgáltatóval (MiReHuKöz Nonprofit Kft., Zempléni Z.H.K.
Nonprofit Kft.) közös céget alapíthat, amely a jövőben a közszolgáltatói feladatokat fogja
ellátni a megye teljes területén. A szükséges döntéshozatalt követően megalakult a BMH
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság (továbbiakban: BMH Nonprofit Kft.), amelyben a Társulás gazdasági
társasága, a ZV Nonprofit Kft. is tulajdonos lett. A közszolgáltatás ellátására vonatkozó új
konstrukció lényege, hogy a korábbi három nagy közszolgáltató, mint az új közszolgáltató
tulajdonosai, a jövőben a BMH Nonprofit Kft. alvállalkozóiként fogják végezni
tevékenységüket.
A Társulási Tanács 2017. szeptember 7. napján tartott ülésén 12/2017. (IX. 7.) határozatával
döntött arról, hogy 2018. január 1-jei hatállyal a Társulás a BMH Nonprofit Kft-vel kösse meg
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést, valamint felhatalmazta a Társulás elnökét
a közszolgáltatási szerződés aláírására.
A hulladékgazdálkodásról szóló 20/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelet módosítása a fent
részletezett változások követése, valamint az új közszolgáltatási szerződéssel történő összhang
megteremtése érdekében vált szükségessé.

Részletes indokolás
1-2. §-hoz:
Az új közszolgáltatót nevesíti, illetve a közszolgáltató által a teljesítéshez igénybe vett
alvállalkozókra vonatkozóan tartalmaz rendelkezést.
3. §-hoz
A lomtalanítási szolgáltatás megváltozott szabályait rögzíti.
4. §-hoz
Módosítja (2 kg-mal megemeli) a 120 literes gyűjtőedényzetben elhelyezhető hulladék
mennyiséget.
5-6. §-hoz
Módosítja a Közszolgáltató hulladék elhelyezésével kapcsolatos kötelezettségét, valamint a
hulladékudvarok használatával kapcsolatos rendelkezést, a megyei szintű működéssel
összhangban.
7. §-hoz
A házhoz menő szelektív gyűjtés előtérbe helyezésével összefüggésben csak üveghulladék
vonatkozásában teszi lehetővé a közterületi szelektív szigetek működését.
8. §-hoz
A Rendelet 1. mellékletét módosítja.
9. §-hoz
A hatályba lépéssel kapcsolatos rendelkezéseket tartalmazza.

TÁJÉKOZTATÁS ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATRÓL
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § alapján
1. Az önkormányzati rendelet-tervezet címe
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének…/….. (.…) önkormányzati rendelete a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 20/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelet
módosításáról
2. A képviselő-testületi ülés időpontja
2017. december 21.
3. Társadalmi, gazdasági hatások
Az előterjesztés a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény alapján készült, a
hulladékgazdálkodás megyei szintű integrációs folyamatát követve. A hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás ellátásának vonatkozásában az integráció nem okoz érzékelhető változást a
szolgáltatást igénybe vevő lakosság részére.
4. Költségvetési hatások
A rendelet megalkotásával az önkormányzat költségvetésében forrásigény nem jelentkezik.
5. Környezeti, egészségi következmények
A rendelet a változások szükségszerű követésével a környezetvédelmi, közegészségügyi
szempontból fontos közszolgáltatás működését segíti elő. A rendelet egyes szabályainak
környezeti és egészségi hatása a házhoz menő lomtalanítási szolgáltatás rendszerének
bevezetésével, annak környezetre gyakorolt hatásával értelmezhető.
6. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
A rendelet elfogadása többlet adminisztrációs terhet nem ró az Önkormányzatra.
7. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei
A rendelet megalkotása a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást érintő változások okán
indokolt.
8. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek
A rendelet megalkotása az alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti és pénzügyi
feltételekben változást nem eredményez, a tárgyi (technikai) feltételek rendelkezésre állnak.

