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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 
Tárgy:  Javaslat a helyi környezet és természet védelméről szóló rendelet módosítására és a 

hulladékkezelési szerződés meghosszabbítására 
 

Tisztelt Képviselő Testület! 
 

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV törvény V. fejezet 32/A §. (1) bekezdés i/ pontja 
módosította a díjbeszedésre vonatkozó szabályokat. Ezen szabályok 2016. április 1-én léptek 
hatályba. Ennek lényege, hogy a miniszter által meghatározott szolgáltatási díjat az állam 
beszedi és kifizeti a közszolgáltatóknak, kezeli a közszolgáltatás keretében keletkező 
kintlévőségeket. Az állam ezen feladatainak ellátására Koordináló szervet hoz létre.   
A törvény értelmében továbbra is az önkormányzat feladata, hogy a közszolgáltatóval kötött 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés útján biztosítsa hulladékszállítást. A 
magasabb rendű jogszabály változás teszi szükségessé a rendelet módosítást.  
Az Önkormányzat közbeszerzési eljárás lefolytatásának eredményeként 2015. június 23-án 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést kötött a Zöld Bicske Nonprofit Kft-vel. 
A szerződés V. fejezet 2. pontja szerint az Önkormányzat a szerződést 2015. július 01.-től 12 
hónap határozott időtartamra kötötte, azzal a kitétellel, hogy a szerződés 
meghosszabbítható 4 alkalommal 12 havi opciós lehetőséggel, melynek igénybevételéről a 
Képviselő-testület dönt. 
A Zöld Bicske Nonprofit Kft. 2016. április 18-án kelt levelében kinyilvánította, hogy a 2015. 
június 23.-án kötött szerződést készek meghosszabbítani változatlan feltételek mellett (1. sz. 
melléklet). 
 
 
 

Rendeletalkotási javaslat 
 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a helyi környezet és 
természet védelméről szóló rendeletének módosításáról szóló rendeletét. 
 
 
 

Határozati javaslat 

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete módosítja a város területén 
képződő kommunális hulladék begyűjtéséről, szállításáról, ártalmatlanításáról és 
elhelyezéséről szóló Szolgáltatási Szerződést. A testület felhatalmazza a polgármestert a 
határozat mellékletét képező szerződésmódosítás aláírására.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
 
Budakalász, 2016. április 19. 

Rogán László 
Polgármester 



 
KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 

MÓDOSÍTÁSA 
 
 
Amely létrejött egyrészről:  

Budakalász Város Önkormányzata  
Cím:    2011 Budakalász, Petőfi tér 1.  
Adószám:    15730961-2-13,  
Bankszámla szám:   12001008-00173183-00100006,  
Képviseli:    Rogán László polgármester,  
mint Megrendelő, (a továbbiakban: Megrendelő) 
 
másrészről: 
    Zöld Bicske Nonprofit Kft 
Cégjegyzékszáma:  Cg. 07-09-002821 
Székhely:   2060 Bicske Csákvári út 45. 
Adószám:    11106894-2-07 
Bankszámla szám:   12028003-00254858-00100001 
KÜJ azonosító:  100316195 
KTJ azonosító:               100848653 
Statisztikai számjel:  11106894-3811-572-07 
OHÜ minősítési osztály: C1 
OHÜ okirat sorszáma:             32/2015  
Képviseli:    Teszár Tamás ügyvezető,  
mint Vállalkozó, (a továbbiakban: Vállalkozó vagy Közszolgáltató) 
 
együttesen Felek, (a továbbiakban együttesen: Felek) 
 
között az – 2015. június 23-án megkötött szerződés módosítására – alulírott napon az alábbi 
feltételekkel: 
 

1. A szerződés III. A települési szilárd hulladékok begyűjtésének, szállításának részletes 
szabályai , „Vállalkozó főbb kötelezettségei” első bekezdése  az alábbiak szerint 
módosul: 
 

„A szerződés keretében a Vállalkozó heti rendszerességgel, előzetesen egyeztetett rendben 
és időpontban, legalább heti egy alkalommal, begyűjti és a kijelölt hulladékkezelő 
létesítménybe elszállítja a települési önkormányzat közigazgatási területén, az 
ingatlantulajdonosoknál szabványos gyűjtőedényben elhelyezett és a közterületre 
kihelyezett települési hulladékokat, valamint gondoskodik az elkülönítetten gyűjtött 
hulladékok (újrahasznosítható hulladékok, zöld-, és veszélyes-hulladék) begyűjtéséről, 
elszállításról, illetőleg lomtalanítás lebonyolításáról. Gondoskodik továbbá az 
üzemeltetésében lévő hulladékgyűjtő udvar működtetéséről, valamint az Önkormányzat 
tulajdonában lévő hulladéktároló helyen lévő hulladékok elszállításáról és kezeléséről a 
vonatkozó jogszabályoknak megfelelően. Begyűjtési és szállítási feladatának ellátása során 
fokozottan védi a települési környezetet.” 

 
 
 



2. A szerződés III. A települési szilárd hulladékok begyűjtésének, szállításának részletes 
szabályai 1. pont. B bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

„A közszolgáltató részére a Koordináló szerv a közszolgáltatási szerződésben rögzített 
feladataiért szolgáltatási díjat fizet.  A Koordináló szerv szedi be a közszolgáltatási díjat, és a 
Koordináló szerv a közszolgáltatónak a közszolgáltatási szerződésben rögzített feladataiért a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjmegállapításáért felelős miniszter által 
meghatározott szolgáltatási díjat fizet. A Koordináló szerv kezeli a közszolgáltatás keretében 
keletkező kintlévőségeket. 2016. július 1. napjától a szolgáltatási díjban a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljes közvetlen költsége megtérítésre kerül, így a 
haszonanyag értékesítéséről a Koordináló szerv gondoskodik úgy, hogy a közszolgáltató 
valamennyi haszonanyagot köteles a Koordináló szerv által kijelölt szervezetnek átadni. 2016. 
július 1. napjától a haszonanyag-értékesítésből eredő bevétel a Koordináló szervet illeti meg.” 
 

3. A szerződés III. A települési szilárd hulladékok begyűjtésének, szállításának részletes 
szabályai 1. pont. D bekezdése az alábbiakkal egészül ki: 

„- A Koordináló szerv a közszolgáltatási díjakra vonatkozó számlákat a 69/2016. (III. 31.) Korm. 
rendelet 20. § (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatás alapján állítja ki. 
A közszolgáltató hiányos vagy késedelmes adatszolgáltatása esetén a Koordináló szerv a nem 
megfelelő adatszolgáltatással érintett ingatlanhasználó tekintetében a Koordináló szerv által 
legutóbb kiszámlázott közszolgáltatási díjról állít ki számlát. Az ezzel összefüggésben 
keletkező díjkorrekció esetén minden helytállási kötelezettség a közszolgáltatót terheli. Az 
így keletkező közszolgáltatási díjkülönbözet pozitív mérlegét a Koordináló szerv a 
közszolgáltatónak fizetendő esedékes szolgáltatási díjba beszámítja. 
A közszolgáltató hiányos vagy helytelen adatszolgáltatásából eredő, a Koordináló szerv által 
nem megfelelő adattartalommal kiállított számlákkal kapcsolatos valamennyi 
következményért a közszolgáltatót terheli felelősség. 
A Koordináló szerv a 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdés szerinti 
adatszolgáltatásból kiindulva megállapítja azon ingatlanok körét, amelyre nincs 
közszolgáltatási díjfizetés meghatározva az adatszolgáltatásban, ugyanakkor vélelmezhető, 
hogy az ingatlannal összefüggésben teljesítés történt. A Koordináló szerv e körben jogosult 
ingyenesen adatot kérni az illetékes hatóságtól a 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 20. § (1) 
bekezdés szerinti adatszolgáltatásból hiányzó ingatlanok és szükséges adataik megállapítása 
érdekében. 
Az előző bekezdés alapján rögzített ingatlanok adatait a Koordináló szerv megküldi a 
közszolgáltatónak, és felhívja a közszolgáltatót, hogy a megküldött ingatlanokon végzett 
szolgáltatásának megfelelően korrigálja a 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 20. § (1) 
bekezdés szerinti adatszolgáltatást legkésőbb az értesítés kézhezvételét követő 8 napon 
belül. A közszolgáltató eltérő adatszolgáltatása hiányában a Koordináló szerv a 
közszolgáltatási díjat az ingatlantulajdonosnak számlázza ki.” 
 

4. A szerződés IV. Közszolgáltatási díjak 5. bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
„ A közszolgáltatási díj beszedéséről a Koordináló szerv gondoskodik. A Koordináló szerv a 
kiszámlázott és az ingatlanhasználó által határidőn belül ki nem fizetett közszolgáltatási díj 
behajtása érdekében intézkedik.” 

5. A szerződés IV. Közszolgáltatási díjak 7. bekezdése érvényét veszti. 
6. A szerződés V. A szerződés időbeli hatálya, megszűnése, felmondása részletes 

szabályai 2. pontja az alábbiak szerint módosul:  

„A Felek a jelen szerződést 2016. július 01.-től 12 hónap határozott időtartamra kötik. A 
szerződés meghosszabbítható 3 alkalommal 12 havi opciós lehetőséggel, melynek 
igénybevételéről a Képviselő-testület dönt.”.  



 
7. A szerződés V. A szerződés időbeli hatálya, megszűnése, felmondása részletes 

szabályai 4. pontja az alábbiak szerint módosul: 
„A szolgáltatási szerződés felmondható: 
 
A Megrendelő részéről: 
1./ A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény a 37. §-ban foglaltak szerint. 
   2./ a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 143 §-a  szerinti esetekben. 

 
Szolgáltató részéről: 
 
1, A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény a 45. §-ban foglaltak szerint.” 

 
8. A szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett részei változatlanul maradnak.  
9. Jelen szerződésmódosítás 6 eredeti példányban került aláírásra.  

 
Budakalász, 2016. április 19. 
 
 
 
 _______________________________ _______________________________ 
 Budakalász Város Önkormányzata Zöld Bicske Nonprofit Kft 
 Megrendelő  Vállalkozó 
 képv.: Rogán László polgármester képv.: Teszár Tamás ügyvezető  
   
 



 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

/2016.( IV.   .) önkormányzati rendelete 
a 

helyi környezet és természet védelméről 
szóló 20/2014.( XII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. 
cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva az egyes helyi 
közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 1995. évi XLII.tv.2.§-ában, továbbá a 
hulladékgazdálkodásról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. §-ában meghatározott 
feladatkörében eljárva következőket rendeli el: 
 

1.§ 
 

A helyi környezet és természet védelméről szóló 20/2014.(XII.19.) számú rendeletének (a 
továbbiakban: R) 21.§ (9) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 
„Közszolgáltatási díj: a 2012. évi CLXXXV. törvény által meghatározott díj, amely a rendelet 
hatálya alá tartozó települési szilárd hulladékkal összefüggő hulladékkezelési közszolgáltatás 
igénybevételéért az ingatlantulajdonos által a Koordináló szervnek fizetendő.” 

2.§ 
 

Az R 23.§ (5) bekezdése helyébe az alábbi szövegrész lép: 
 
„A Koordináló szerv szedi be a közszolgáltatási díjat, és a Koordináló szerv a 
közszolgáltatónak a közszolgáltatási szerződésben rögzített feladataiért a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításáért felelős miniszter által 
meghatározott szolgáltatási díjat fizet. A Koordináló szerv kezeli a közszolgáltatás keretében 
keletkező kintlévőségeket. 
Az igénybe vevőtől mindenhol a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatási 
díjat utólag, – számla ellenében – jogosult a Koordináló szerv beszedni. Az igénybevevők felé 
a számlázás közvetlenül történik.” 

3. § 
 
Az R 24.§ (1) bekezdés a) pontja helyébe az alábbi szövegrész lép: 
 
„a helyi közszolgáltatást igénybe venni és közszolgáltatás igénybevételéhez szükséges 
jogszabályban előírt adatokat rendelkezésre bocsátani,” 
 

4.§ 
 
Az R 24.§ (1) bekezdés b.) pontja helyébe az alábbi szövegrész lép: 
 
„a hulladékdíjat a Koordináló szerv részére megfizetni” 
 

5.§ 
 

Az R 24.§ (1) bekezdés c) pontja helyébe az alábbi szövegrész lép: 
 



„az általa használt gyűjtőedényeket, és az elkülönítetten gyűjtött hulladékot vagy a 
Közszolgáltató egyedi jelölésével jelölt köztisztasági zsákokat a szemétszállításra kijelölt 
napon az ingatlan elé kihelyezni úgy, hogy az a gyalogos és a közúti forgalmat ne 
akadályozza, ürítés után pedig köteles az edényt az ingatlan területére visszavinni.” 
 

6. § 
 

Az R 24.§ (2) bekezdés d./ pontja helyébe az alábbi szövegrész lép: 
 
„A közszolgáltatási díjat tartalmazó számla adataival és összegével kapcsolatban az 
ingatlantulajdonos a Koordináló szervnél kifogást emelhet. A kifogásnak a számla 
kiegyenlítésére vonatkozó kötelezettség teljesítésére halasztó hatálya nincs.” 
 

7. § 
 

Az R 25.§ (1) bekezdés h) pontja helyébe az alábbi szövegrész lép: 
 
„a karácsonyi ünnepeket követő hónapban előre meghirdetett két alkalommal a kihelyezett 
karácsonyfák összegyűjtését elvégezni” 
 

8. § 
 

Az R 29.§ (1) bekezdés c) pontja helyébe az alábbi szövegrész lép: 
 
„Az elszállítandó hulladékot legkorábban a hulladékszállítást megelőző napon úgy lehet a 
közterületre kihelyezni, hogy az a jármű és a gyalogos forgalmat ne akadályozza, a 
zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, illetve ne járjon baleset vagy károkozás 
veszélyének előidézésével, a begyűjtő szállítóeszköz által jól megközelíthető legyen”. 

9.§ 

Az R 29.§ (3) bekezdés e) pontja helyébe az alábbi szövegrész lép: 
 
„Az elszállítandó hulladékot legkorábban a hulladékszállítást megelőző napon úgy lehet a 
közterületre kihelyezni, hogy az a jármű és a gyalogos forgalmat ne akadályozza, a 
zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, illetve ne járjon baleset vagy károkozás 
veszélyének előidézésével, a begyűjtő szállítóeszköz által jól megközelíthető legyen” 

10.§ 

Az R 29.§ (4) bekezdése helyébe az alábbi szövegrész lép: 
 
„A Közszolgáltató a karácsonyi ünnepeket követően házhoz menő rendszerben a 
karácsonyfákat külön díj felszámolása nélkül szállítja el.” 
 

11.§ 
 
Az R 23.§(6) bekezdése, a 25.§ (1) bekezdés l) és m) pontja, a 28.§ (1) és a (6) bekezdése és a 
31.§(5)-(6) bekezdése hatályát veszti. 
 
 
 



12. § 
 

Záró rendelkezés 
 

Ez a rendelet 2016. április 30. napján lép hatályba. A rendelet a hatályba lépését követő 
napon hatályát veszti.  
 
 
 Rogán László     dr. Udvarhelyi István 
 polgármester      jegyző 
 
 
Záradék:  
A rendeletet a Képviselő- testület a 2016. április 28-i ülésén fogadta el. Kihirdetése 2016. 
április……  napján megtörtént.  
 
 
dr. Udvarhelyi István 

jegyző 
 



A helyi környezet és természet védelméről 
szóló rendelet módosításának előzetes hatásvizsgálata 

 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény rendelkezései alapján a jogszabályok 
előkészítése során a jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó 
részletességű - előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható 
következményeit, valamint a jogszabály tervezetéhez indokolást csatol és 
jogszabálytervezetet véleményezteti az érintett hatóságokkal is. A törvényi előírásoknak 
megfelelően az alábbiakban bemutatásra kerül a tárgyi rendelet előzetes hatásvizsgálata, 
indoklása és a jogszabálytervezet előzetes véleményezése. 
 

1. Rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: 
A rendelet megalkotásával Budakalász Város Önkormányzata továbbra is biztosítja Város 
területén képződő kommunális hulladék begyűjtését, elszállítását, ártalmatlanításáról és 
elhelyezéséről a szolgáltató által gondoskodik.  

Költségvetési hatása nem releváns. 
 

2. Rendelet környezeti és egészségi következményei: 
A közszolgáltatás fenntartásával továbbra is biztosítható, hogy a Város területén képződő 
kommunális hulladék megfelelően kerüljön ártalmatlanítása, valamint ösztönzi a szolgáltatás 
igénybevevőit és a szolgáltatót a hatékony hulladékgazdálkodásra (szelektívhulladék gyűjtés, 
komposztálás stb.) .  

A közszolgáltatás fenntartása nélkül elképzelhetetlen az egészséges, tiszta kulturált 
környezet fenntartása.  

 

3. Rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: 
Nem releváns. A rendelet megalkotásának adminisztratív hatásai nincsenek. 
 

4. Rendelet a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának 
várható következményei: 

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény) és a közszolgáltató kiválasztásáról és a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről szóló 317/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet 
módosítása valamint 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 megalkotása 
tette szükségessé a rendeletünk módosítását. A módosítás elmaradása esetén egyrészt a 
helyi rendelet előírásai magasabb szintű jogszabályokban foglalt előírásoknak nem felelnek 
meg, másrészt nem tudunk közszolgáltatási szerződést hosszabbítani.  
 

5. Rendelet a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és 
pénzügyi feltételek: 

Rendelet alkalmazásához rövid-, közép- és hosszútávon nincs szükség a személyi, szervezeti, 
tárgyi feltételek átalakítására, hiszen valamennyi feltétel rendelkezésre áll.  
 
 
 
 
 



 
A helyi környezet és természet védelméről 

                                        szóló rendelet módosítás indokolása 
 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény rendelkezései alapján a jogszabályok 
előkészítése során a jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó 
részletességű - előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható 
következményeit, valamint a jogszabály tervezetéhez indokolást csatol és 
jogszabálytervezetet véleményezteti az érintett hatóságokkal is. A törvényi előírásoknak 
megfelelően az alábbiakban bemutatásra kerül a tárgyi rendelet előzetes hatásvizsgálata, 
indoklása és a jogszabálytervezet előzetes véleményezése. 

 

Részletes indokolás 

 
A rendelet 1.§-a: a közszolgáltatási díj fogalmát határozza meg.  
 
A rendelet 2.§-a: a közszolgáltatási díj megfizetéséről szól. 
 
A rendelet 3.§-a: a közszolgáltatást igénybevételéhez szükséges adatokról szól. 
 
A rendelet 4.§-a: a közszolgáltatást igénybe vevő kötelezettségeit pontosítja.  
 
A rendelet 5.§-a: a hulladék kihelyezésének módja került pontosításra. 
 
A rendelet 6.§-a: a közszolgáltatással kapcsolatos panaszok intézésének módja került 
pontosításra.  
 
A rendelet 7.§-a: a karácsonyfák szállítása kerül pontosításra, ezen belül, hogy hány 
alkalommal lehet karácsonyfát elszállításra kihelyezni a közterületre. 
 
A rendelet 8.§-a, és 9. §-a: a hulladék kihelyezésének ideje, és módja került pontosításra, 
hogy a kihelyezett hulladékgyűjtő edények, zsákok csak a zöldfelületben károkozás nélkül, 
balesetveszély okozása nélkül, szállító jármű által könnyen megközelíthetően helyezhető ki.  
 
A rendelet 10.§-a: a karácsonyfák ingyenes szállítását rögzíti. 
 
A rendelet 11.§-a: hatályon kívül helyezendő szakaszokat tartalmazza 
 
A rendelet 12.§-a: a hatályba lépés idejét  tartalmazza 
 
 

 


