
 

  

Királyszentistván Község Önkormányzat Képviselőtestületének 
16/2016. (XII.5.) önkormányzati rendelete 

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének rendjéről, 
valamint a közterületek tisztántartásáról szóló  

6/2016. (III.14.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

 
Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a hulladékról szóló 2012. évi 
CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdés a) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 
19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános 
szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési 
jogkörében eljáró Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi 
Főosztálya véleményének kikérésével, valamint a környezet védelmének általános szabályairól 
szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontjában biztosított véleményezési jogkörében 
a Veszprém Megyei Önkormányzat állásfoglalása alapján a következőket rendeli el: 

 
1. §  Királyszentistván Község Önkormányzat Képviselő-testületének a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatás igénybevételének rendjéről, valamint a közterületek tisztántartásáról szóló 
6/2016. (III.14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (4) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(4) A rendelet hatálya alá tartozó közszolgáltatás tartalmát a hulladékokról szóló törvény 
határozza meg.” 
 

2. §  A Rendelet 2. §-a a helyére az alábbi rendelkezés lép: 
„(1) A hulladékgazdálkodási közfeladat ellátását Királyszentistván Község 
Önkormányzata a település közigazgatási területén az Észak-Balatoni Térség Regionális 
Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás (a továbbiakban: Társulás) 
útján látja el. 
(2) A Társulás a közszolgáltatási feladatok ellátása érdekében az Észak Balatoni 
Hulladékkezelési Konzorciummal (a továbbiakban: Konzorcium) 2030. december 31. 
napjáig fennálló hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést kötött. 
(3) A Konzorcium tagjai: 
a) a „VHK” Veszprémi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság, 
b) az „AVAR AJKA” Városgazdálkodási és Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, 
c) a Balatonfüredi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
d) a Balatonalmádi Kommunális és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, 
e) az NHSZ Tapolca Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, és 
f) a KÖZSZOLG Pápai Köztisztasági és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság. 
(4) A Konzorcium tagjainak a közszolgáltatás egészéhez viszonyított aránya: 
a) 35,87 % „VHK” Veszprémi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság, 
b) 20,77 % „AVAR AJKA” Városgazdálkodási és Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, 
c) 9,6 % Balatonfüredi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, 
d) 5,34 % Balatonalmádi Kommunális és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság, 



 

  

e) 16,77 % NHSZ Tapolca Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, és 
f) 11,65 % KÖZSZOLG Pápai Köztisztasági és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság. 
(5) Királyszentistván Község közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási feladatokat 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatóként az ÉBH Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási 
Nonprofit Kft. (8200 Veszprém, Házgyári út 1.) látja el. A közszolgáltatás körébe tartozó 
hulladék átvételét, gyűjtését, elszállítását, valamint a hulladékgyűjtő szigetek 
üzemeltetését közreműködőként a Balatonalmádi Kommunális és Szolgáltató Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság (8230 Balatonalmádi, Rákóczi u. 43.) látja el. 
(6) A települési hulladék a Királyszentistváni Hulladékkezelő Központban kerül 
elhelyezésre. 
(7) A közszolgáltatási szerződésnek a Ht-ben meghatározottakon túl tartalmaznia kell: 
a) a közszolgáltatói tevékenység végzésének általános szabályait és 
b) az adatszolgáltatási kötelezettség részletes szabályait.” 
 

3. § Jelen rendelet a kihirdetés napját követő nap lép hatályba. 
 
 
 
 
   Kőszegi Ilona      Bencze Éva 
    polgármester          jegyző 
  



 

  

INDOKLÁS ÉS HATÁSTANULMÁNY 
Királyszentistván Község Önkormányzat Képviselőtestületének 

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének rendjéről, 
valamint a közterületek tisztántartásáról szóló 
16/2016. (XII.5.) önkormányzati rendeletéhez 

 
 
 

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS 
 
 

Az Önkormányzat rendeletalkotási kötelezettsége a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. 
törvény (a továbbiakban: Ht.) 88. § (4) bekezdés a) és c) pontjában kapott felhatalmazásán 
alapul, továbbá a Ht. 35 §. (1) bekezdés b) pontjában foglaltaknak megfelelőség érdekében 
módosítani szükséges az Önkormányzat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 
igénybevételének rendjéről, valamint a közterületek tisztántartásáról szóló 6/2016. (III.14.) 
rendeletét.  

 
 

RÉSZLETES INDOKOLÁS 
 
 

1. §  E § tartalmazza, a rendelet hatálya alá tartozó közszolgáltatás tartalmát. 
 
2. § E §-ban került rögzítésre, a hulladékgazdálkodási közfeladat  mely társulás útján kerül 
ellátásra, illetve a közszolgáltatás feladat ellátója, valamint a közszolgáltatási szerződésben 
foglalt feladatmegosztás szerint a Társulás illetékességi területén a közszolgáltatási feladat 
ellátásában közreműködőként részt vevők megnevezése, és a közszolgáltatás egészéhez 
viszonyított aránya. 
 
3. § A rendelet hatályba léptetéséről rendelkezik. 

 
HATÁSVIZSGÁLAT 

 
 

Társadalmi, gazdasági hatás: 
A rendeletnek társadalmi, gazdasági hatása nincs. 
 
Költségvetési hatás: 
Sem az Önkormányzatra, sem az ingatlanhasználókra nem jelent nagyobb anyagi terhet. 
 
Környezeti, egészségi következmények: 
Mind rövid, mind pedig hosszú távon hatást gyakorol a természetes és épített környezet 
védelmére, célja a keletkezett hulladékmennyiség csökkentése, újrahasznosítása, és a 
környezetkímélő ártalmatlanítás. 
 
Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: 
Az önkormányzatra jelentősebb adminisztratív terheket nem ró. A rendelet alkalmazásához 
szükséges személyi, szervezeti és tárgyi feltételek rendelkezésre állnak. 


