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Tisztelt Képviselő-testület!
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 9/2014.(IV.9.) önkormányzati rendelet
módosítását a közszolgáltató személyében történt változás és az ingatlantulajdonos, mint
megnevezésbeni módosítás miatt indokolt.
A Jat. 22. § (2) bekezdése az (1) bekezdése azokat a címzetteket tartalmazza, akinek feladata
a felülvizsgálat lefolytatása. Önkormányzati rendelet esetében a felülvizsgálat lefolytatásáról
a jegyző gondoskodik.
A Jat. 18. § (1) bekezdése értelmében „a jogszabály tervezetéhez a jogszabály előkészítője
indokolást csatol, amelyben bemutatja azokat a társadalmi, gazdasági, szakmai okokat és
célokat, amelyek a javasolt szabályozást szükségessé teszik, továbbá ismerteti a jogi
szabályozás várható hatásait, és az álláspontját az indokolás közzétételéről”.
A rendelet módosítást a jogbiztonság miatt indokolt.
Jat. 3. §-a kimondja, hogy „a jogszabályban nem ismételhető meg az Alaptörvény vagy olyan
jogszabály rendelkezése, amellyel a jogszabály az Alaptörvény alapján nem lehet ellentétes”.
A törvényi rendelkezés átvétele a jogbiztonság követelményének sérelmét eredményezi.
Kérem, hogy a képviselő-testület az előterjesztést vitassa meg és hozza meg döntését.
Martfű, 2019. november 06.

Dr. Papp Antal
polgármester
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RENDELET TERVEZET
Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének
__/2019. (XI. ___) önkormányzati rendelete
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 9/2014. (IV. 9.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. §
(1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a hulladékról szóló 2012.
évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket
rendeli el:
1. § Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatásról szóló 9/2014. (IV. 9.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet)
bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:
„Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés
a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény
13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a hulladékról szóló
2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a
következőket rendeli el:”
2. § A rendelet 2. § (1) bekezdésében az „a Martfűi Városfejlesztési, Ingatlankezelői és
Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Önkormányzati Nonprofit Kft-vel” szövegrész helyébe a
„az NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft-vel” szöveg lép.
3. § A rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A rendelet személyi hatálya Martfű közigazgatási területén belül minden a Ht. 2. § (1)
bekezdés 34. pontjában meghatározott valamennyi ingatlanhasználóra, valamint minden
Martfű közigazgatási területén települési hulladék gyűjtését, szállítását és ártalmatlanítását
végző természetes személyre, jogi személyre, jogi személyiség nélküli társaságra kiterjed.”
4. § A rendelet
a) 6. § (9) bekezdésében a „(www.hulladek.martfu.hu)” szövegrész helyébe a
„(https://nhszszolnok.hu/)” szöveg,
b) 7. § (5) és 9. § (4) bekezdésében az „e rendelet 1. melléklete szerinti” szövegrész helyébe
az „a Közszolgáltató által rendszeresített” szöveg,
c) 9. § (1) bekezdésében az „a Közszolgáltatónak e rendelet 1. melléklete szerinti” szövegrész
helyébe az „a Közszolgáltató által rendszeresített” szöveg,
d) 17. § (3) bekezdésében az „ingatlantulajdonosnak” szövegrész helyébe az
„ingatlanhasználóknak” szöveg,
lép.
5. § Hatályát veszti a rendelet 1. melléklete.
6. § (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és hatályba lépését követő napon
hatályát veszti.
(2) A rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvnek megfelel.
Szász Éva
jegyző

Dr. Papp Antal
polgármester
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Általános indokolás
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 9/2014.(IV.9.) önkormányzati rendelet
módosítását a közszolgáltató személyében történt változás és az ingatlantulajdonos, mint
megnevezésbeni módosítás miatt indokolt.
Részletes indokolás
A rendelet 1. §-ához
A rendelet bevezető részét módosítja, tekintettel arra, hogy a rendelet alkotásra feljogosító
jogszabályok pontosabban kerülnek megjelölésre, úgy, mint Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontja, mely
kimondja, hogy a helyi önkormányzati feladatok különösen: a hulladékgazdálkodás, a
hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdése, mely kimondja, hogy:
Felhatalmazást kap a települési önkormányzat képviselő-testülete, hogy rendeletben
állapítsa meg:
a) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének szabályait,
illetve a 35. §-ban foglalt rendelkezések érvényesítéséhez szükséges szabályokat;
b) az elkülönített hulladékgyűjtésre vonatkozó részletes szabályokat;
c) a közterület tisztán tartására vonatkozó részletes szabályokat;
d) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjra vonatkozó, a (3) bekezdés b) pontjának bb)
alpontja szerinti miniszteri rendeletben nem szabályozott díjalkalmazási és díjfizetési
feltételeket.
A rendelet 2. §-ához
A közszolgáltató személyében történt változás kerül átvezetésre. 2019. augusztus 05. napjával
a Martfűi Városfejlesztési, Ingatlankezelői és Hulladékgazdálkodási Szolgáltató
Önkormányzati Nonprofit Kft. va. törölték a Cégjegyzékből és a feladatokat az NHSZ
Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft. vette át közszolgáltatási szerződés alapján.
A rendelet 3. §-ához
Az ingatlanhasználó megnevezése kerül pontosításra. A hulladékról szóló 2012. évi
CLXXXV. törvény 2. § (1) bekezdés 34. pontja értelmében ingatlanhasználó: az ingatlan
birtokosa, tulajdonosa, vagyonkezelője, valamint a társasház és a lakásszövetkezet, aki
(amely) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételére köteles és akinek (amelynek)
a közszolgáltató rendelkezésére áll.
A rendelet 4. §-ához
A Közszolgáltató személyében történt változás miatt az új szolgáltató által rendszeresített
adatalapon kell az ingatlanhasználónak megtenni a szükséges bejelentéseket és ezt az
adatlapot szükségtelen a rendelet mellékletében szabályozni, ezért a rendeletben az 1.
melléletekre történő hivatkozás is szükségtelen.
Az „ingatlantulajdonosnak” szövegrész helyébe az „ingatlanhasználóknak” szöveg lép.
A közszolgáltató weboldala került pontosításra.
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A rendelet 5. §-ához
A rendelet 1. melléklete hatályon kívül helyezésre kerül. Az ingatlan használatával
kapcsolatos bejelentéseket az új közszolgáltató által rendszeresített formanyomtatványon kell
bejelenti, mely nyomtatványt a közszolgáltató bocsájtja az ingatlan használók rendelkezésére.
A rendelet 6. §-ához
A rendelet hatálybalépését, valamint a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK
irányelvnek történő megfelelést tartalmazza.
A rendelet indokolását a Nemzeti Jogszabálytár felületén közzé kell tenni.
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Előzetes hatásvizsgálat
1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen:
1.1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:
A rendelet társadalmi, gazdasági és költségvetési hatással nem jár.
1.2. Környezeti és egészségi következményei:
A rendelet környezeti és egészségi hatással nem jár.
1.3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
A rendelet az adminisztratív terheken nem változtat.
2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei:
A jogszabály megalkotásának elmaradása sérti az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdésében
szabályozott jogállamiság elvéből következő jogbiztonság követelményét.
3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek:
A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
rendelkezésre állnak.
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