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E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
2013. december 10-i ülésére 

2. napirend: 
 
Tárgy:  Állati hulladék ártalmatlanná tételéről szóló rendelet 

módosítása 
 
Előterjesztő:    Schulcz József polgármester 
 
Előkészítő:   Göndörné Frajka Gabriella jegyző  
 
Szavazás módja:   minősített többség 
 
    rendelet alkotás és határozat hozatal 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 Az állati hulladékok ártalmatlanná tételével kapcsolatos helyi szabályokról szóló 18/2008. 
(XII. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról, az állati hulladékok kezelésével kapcsolatos 
közszolgáltatás biztosításáról szóló döntések meghozataláról a kistérségben egységesen az 
alábbiakat fogadta el a polgármesterek értekezlete: 
 
 
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés a 438/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 
előírásainak megfelelő hulladékgazdálkodási közszolgáltatóval köthető meg. Az 
önkormányzat a településen egy hulladékgazdálkodási közszolgáltatóval köthet szerződést, 
így a települési szilárd hulladékok begyűjtésével, kezelésével kapcsolatos közszolgáltatási 
szerződésbe szükséges belefoglalni az állati hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás 
biztosítását is. 
 
Annak érdekében, hogy a létrejövő hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés 
összhangban legyen az állati hulladékok kezelését szabályozó rendelettel, szükséges rögzíteni 
e rendeletben is, hogy az állati hulladék kezelésére a Remondis-OKÖT Nonprofit Kft. (2370 
Dabas, Szent István út 133.). jogosult kizárólagosan. 
 
A fentiek értelmében kérem a T. Képviselő-testületet, hogy hozza meg döntését. 
 
 
HATÁROZATI JAVASLAT 
  
Újhartyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy a közbeszerzésekről 
szóló 2011. évi CVIII. törvény 9. §  (5) bek. g.) pontja alapján Újhartyán Város 
Önkormányzat a REMONDIS - OKÖT Kft-vel . (2370 Dabas, Szent István út 133.) kötendő 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésbe foglalja bele az állati hulladék kezelésével 
kapcsolatos közszolgáltatás biztosítását is. 
 
A szerződés előkészítésére felhatalmazza a polgármestert 
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Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
…/… (….) önkormányzati rendelet-tervezete 

az állati hulladékok ártalmatlanná tételével kapcsolatos helyi szabályokról szóló 
18/2008. (XII. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 
Újhartyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete az élelmiszerláncról és hatósági 
felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 19. §-ában foglalt állati hulladékok 
ártalmatlanná tételével kapcsolatos rendelkezésekre figyelemmel, valamint a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. §. (1) bekezdés 19 pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva az állati hulladékok ártalmatlanná tételével kapcsolatos 
helyi szabályokról szóló 18/2008. (XII. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról a 
következőket rendeli el: 
 
 1.§ 
Újhartyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének az állati hulladékok ártalmatlanná 
tételével kapcsolatos helyi szabályokról szóló 18/2008. (XII. 12.)  önkormányzati 
rendeletének 3. § (2) bekezdése helyébe az alábbi szövegrész lép: 
 
„Az (1) bekezdésben megjelölt közszolgáltatás ellátására feljogosított állati hulladékkezelő (a 
továbbiakban: hulladékkezelő) Újhartyán Város közigazgatási területén kizárólagos joggal a 
REMONDIS - OKÖT Nonprofit Kft. (2370 Dabas, Szent István út 133.).” 
 
2.§ 
E rendelet 2013. december ….-én lép hatályba. 
 
Újhartyán, 2013.  november ... 
 
 
 
 Göndörné Frajka Gabriella     Schulcz József 
    jegyző         polgármester 
 
 
Záradék: 
 
A rendelet 2013. ………..-én  kihirdetésre került. 
 
 
           Göndörné Frajka Gabriella 
                          jegyző 
 
 
Indoklás: 
A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 9. § (5) bek. g.) pontja értelmében 
szükséges a szolgáltató kizárólagosságának rendeletbe foglalása. 
 

 


