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Bordány Nagyközség Jegyzőjétől 
T/33/2017. 

 
Előterjesztés, indokolás és előzetes hatástanulmány 

 
a települési szilárd hulladékkezelés közszolgáltatásához kapcsolódó önkormányzati 

rendeletek módosításáról 
 
Tisztelt Képviselő- testület! 
Tisztelt Képviselők! 
 
Rendelet megalkotásának általános indokolása a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. 
törvény (továbbiakban: Jat.) 18. § alapján: 
 
Bordány Nagyközség közigazgatási területén a hulladékgazdálkodás közszolgáltatását 2017. 
január 1. napjától 28/2017.(III.17.)Ö. számú önkormányzati határozat alapján a FBH-NP 
Közszolgáltató Nonprofit Kft. látta el. Bordány településen az ezt megelőző időszakban a 
részben az Önkormányzat tulajdonában álló Négyforrás Nonprofit Kft. végezte 
hulladékszállítás közszolgáltatását. A települési szilárd hulladékkezeléssel kapcsolatos 
közszolgáltatás ellátásáról szóló 8/2014.(VI.30.) jelenleg hatályos rendelkezései a 
szolgáltatási díj kedvezményének lehetőségét üzletpolitikai kedvezmény formájában 
biztosítják. Tekintettel arra, hogy közszolgáltatás finanszírozásának rendszere megváltozott, 
így a korábban kialakult üzletpolitikai kedvezményeket a közszolgáltatást jelenleg ellátó 
gazdasági társaság nem tudja vállalni. Amennyiben Bordány település szociális alapon a 
későbbiekben is fent kívánja tartani a díjkedvezmény rendszerét, ennek szabályait a 
közszolgáltatásól szóló rendeletben kell szabályozni.  
 
Amennyiben a Bordány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete akként dönt, 
hogy hulladékszállítás tekintetében díjkedvezményt kíván alkalmazni, szükséges kiemelni, 
hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII. 
31.) Korm. rendelet alapján kedvezmény összegét a Nemzeti Hulladékgazdálkodói 
Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.-n (NHKV) közreműködésével meg kell térítenie a 
közszolgáltatást végző irányába.  
 
Az előterjesztés értelmében a korábbi gyakorlathoz hasonlóan a 70 életévet betöltött egyedül 
élő ingatlantulajdonos részére biztosítana kedvezményt az Önkormányzat. A kedvezmény 
mértéke a 120 l-es gyűjtőedény ürítési díjának 50%-ban kerülne meghatározásra.  
 
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII. 31.) 
Korm. rendelet 7. § (1a) bekezdése alapján  
 
“A közszolgáltató a vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló 2 különböző űrmértékű gyűjtőedény 
közül … 
 
a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használó természetes személy ingatlanhasználó 
részére legalább egy olyan gyűjtőedény választásának lehetőségét biztosítja, amelynek 
űrmértéke a 60 litert 
nem haladja meg. 
 
Az (1a) bekezdés b) pontja szerinti jogosultságot 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.” 
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A kedvezmény biztosítására irányuló kérelem benyújtása egyben a 60 l-es gyűjtőedény 
igénylését is magában foglalná, így jogosultság fennállása esetén az Önkormányzat 
lehetőséget biztosítana a 60 l-es gyűjtőedény használatára.  
 
Az előterjesztés értelmében a díjkedvezményre vonatkozó rendelkezések a szociális 
alapellátások helyi szabályozásáról szóló 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendeletbe is 
szabályozásra kerülnek a szociális célokra fordítható elszámolás biztosítása érdekében.  
 
A jelenleg hatályos rendelet nem tartalmazza kellő részletességgel a közszolgáltatás 
szünetelésének szabályait, ami a gyakorlati alkalmazásban megnehezítette a jogosultság 
fennállásának nyilvántartását, ellenőrzését. A módosítás összhangban a szolgáltatás területén 
lévő gyakorlatra részletezi a közszolgáltatás szüneteltetésének szabályait.  
 
Részletes indokolás:  
 
1. §-hoz:  
 
A díjkedvezmény részletszabályait foglalja magában. Az Önkormányzat a 70 életévet 
betöltött egyedül élő ingatlantulajdonos részére kérelemre biztosítja a 60 literes gyűjtőedény 
használatát. Az Önkormányzat a személyek részére a 120 literes gyűjtőedény ürítésére 
megállapított díj 50 %-ának erejéig díjkedvezményt biztosít 
 
Szüneteltethető a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatás 
igénybevétele azon ingatlanok tekintetében, amelyeken megszakítás nélkül, legalább 30 napig 
az ingatlantulajdonos nem tartózkodik és az érintett ingatlant más sem használja. 
 
2. §-hoz:  
 
A szociális alapellátások helyi szabályozásáról szóló 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet 
hatásköri szabályainak módosítását illetve a kedvezmény biztosításának szabályait határozza 
meg.  
 
Előzetes hatásvizsgálat a Jat. 17. § alapján: 
 

� Társadalmi hatás: Szociálisan rászorult rétegek részére továbbra is biztosított a 
támogatás. 

� Gazdasági, költségvetési hatás: Jelenleg 166 jogosult személy van a településen. A 
120 l-es gyűjtőedény 50%-a 1.576.000,-Ft kiadást jelentene évente. Tekintettel arra, 
hogy a 60 l-es gyűjtőedény ürítési díjának hatósági ára nem került meghatározásra a 
kiadás összege pontosan nem kalkulálható, de az biztosan megállapítható, hogy az 
éves szinten 1.576.000,-Ft összeget nem haladhatja meg.  

� Környezeti, egészségi hatás: A tervezetnek környezeti, egészségi hatásai nincsenek. 
� Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: A jogosultságok nyilvántartása kis 

mértékben növeli a Polgármesteri Hivatal adminisztrációs terheit. 
� Jogszabály megalkotásának szükségességi, elmaradásának várható 

következménye: A jogszabály megalkotásának szükségességét a teljes körű 
szabályozottság követelményeinek való megfelelés indokolja.  

� A jogszabály megalkotásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek: A tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása többlet személyi, 
szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel. 
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Kérem a Tisztelt Képviselő- testületet, hogy a mellékelt rendelet-tervezetet elfogadni 
szíveskedjenek. A rendelet elfogadásához minősített többség szükséges.  

 
 
Bordány, 2017. március 23. 

 
 

Dr. Fodor Ákos 
jegyző



Bordány Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének …/2016.(…) 
önkormányzati rendelete 

 
A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 20/2015.(X.30.)Ö.r., valamint a 

telekadóról szóló 19/2015.(X.30.)Ö.r. módosításáról 
 
 
Bordány Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. 
törvény (továbbiakban: htv.) 1. § (1) bekezdésének felhatalmazása alapján, Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 13. pontja 
szerinti feladatkörében eljárva a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 
20/2015.(X.30.)Ö.r. (továbbiakban: R1), valamint a telekadóról szóló 19/2015.(X.30.)Ö.r. 
(továbbiakban R2) önkormányzati rendeletet az alábbiak szerint módosítja: 
 
1. §  Az R1 III. fejezet címe helyébe az alábbi cím lép: 
 

„AZ ADÓ MEGÁLLAPÍTÁSA ÉS AZ ADÓ MEGFIZETÉSE” 
 
2. §  Az R2 3. § b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„(b) az épülettel, épületrésszel beépített földterület, kivéve a vállalkozó üzleti célt 
szolgáló épülete, épületrésze.” 

 
3. § Az R2 3. §-a az alábbi h) ponttal egészül ki: 
 

„h) az önkormányzat illetékességi területén lévő belterületi nem építési telek. 
 
 
4. §  E rendelet …….. napján lép hatályba, ………………. napján hatályát veszti. 
 

 
 
Tanács Gábor     Dr. Fodor Ákos 
 polgármester             jegyző 

 
Z á r a d é k :  
 
A rendelet kihirdetése …………….… napján megtörtént. 
 
 

Dr. Fodor Ákos 
        jegyző 

 


