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Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testületének a települési szilárd hulladékkal 

kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról szóló 12/2001. (X.25.) sz. rendeletét érintő 

törvényességi felhívás megtárgyalására 

 

 

A Somogy Megyei Kormányhivatal törvényességi javaslattal élt Kéthely Község 

Önkormányzat Képviselő-testületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező 

közszolgáltatásról szóló 12/2001. (X.25.) sz. rendeletét érintően, mivel a 2013. január 1-én 

hatályba lépett a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) 108.§-a 

hatályon kívül helyezte a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvényt (a 

továbbiakban: Hgt) ezzel szemben az önkormányzati rendelet a Hgt. felhatalmazása alapján 

került megalkotásra. 

 

Az önkormányzati rendelet 2013. január 1-ét követően nem került felülvizsgálatra.  

 

A közszolgáltatási szerződés 2012. december 31.-én lejárt és csak 3 hónapos időtartamokban 

került meghosszabbításra a törvényi előírások folyamatos figyelemmel kísérése mellett. A 

Saubermacher Marcali Kft.-nek 2013. július 1-től nem lett volna köteles elvégezni a 

szolgáltatást ennek ellenére az év végéig elvégezte.  

 

A hulladékszállításban jelentős változások történtek az elmúlt évben. A legfontosabb, hogy a 

Ht. előírásai szerint az önkormányzat 2014. január 1. napjával olyan gazdasági társasággal 

kellett szerződést kötnie, amely rendelkezik az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség 

által kiadott engedéllyel, valamint a cégben többségi önkormányzati, vagy állami tulajdon 

van.  

 

A hulladékrendeletnek összhangban kell lennie a hulladékszállításra vonatkozó 

közszolgáltatási szerződéssel. Közszolgáltatási szerződést csak engedéllyel rendelkező 

közszolgáltatóval lehetett kötni a Ht értelmében, melyet a Marcali és Térsége Közszolgáltató 

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság csak az év végére szerzett meg. A Képviselő-

testület a 2013. december 19-i ülésen fogadta el a közszolgáltatási szerződést, valamint ehhez 

kapcsolódóan a településéi hulladékról és közszolgáltatás szervezéséről szóló 15/2013. (XII. 

20.) önkormányzati rendeletet. Az elfogadott rendelet már a vonatkozó jogszabályoknak 

megfelelően került megalkotásra. 

 

A helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletének részletes szabályairól szóló 119/2012. 

(VI. 26.) Korm. rendelet 4. § (2) alapján a kormányhivatalnak a helyi önkormányzat 

működésére, szervezetére, döntéshozatali eljárására vonatkozó javaslatát a helyi 

önkormányzat képviselő-testülete – amennyiben a megkeresés más határidőt nem tartalmaz – 

a soron következő ülésén köteles megtárgyalni, és arról döntést hozni. A Kormányhivatal 

2014. február 17. napjáig kérte, hogy a Képviselő-testület a felhívásban foglaltakat vizsgálja 

meg és az intézkedésről értesítse. 

 

Javaslom, hogy a Képviselő-testület a törvényességi felhívásban foglaltakkal értsen egyet. 

 

A törvényességi felhívást az előterjesztés mellékletként tartalmazza. 

 

 

 



Határozati javaslat: 

 

Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és egyetért a 

Somogy Megyei Kormányhivatalnak a Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-

testületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező 

közszolgáltatásról szóló 12/2001. (X.25.) sz. rendeletét érintő törvényességi 

felhívásával, az abban foglaltakat tudomásul veszi.. 

 

Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. december 19-i ülésen 

intézkedett a törvényességi felhívásban foglaltak teljesítéséről a településéi 

hulladékról és közszolgáltatás szervezéséről szóló 15/2013. (XII. 20.) 

önkormányzati rendelet megalkotásával. 

 

Felelős: dr. Lukács Zoltán jegyző 

Határidő: 2014. február. 17. 

 

 

Kéthely, 2014. január 20. 

 

 

 

dr. Lukács Zoltán 

jegyző 
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