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Előterjesztés 
 
Tárgy. A köztisztaság védelméről és a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos 
kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 24/2008(XII.10) önkormányzati rendelet módosítása  
 
2013. január 1-jétől az önkormányzatok hulladékgazdálkodási feladatait a hulladékokról szóló 
2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) szabályozza, mely a korábbi, eddig 
alkalmazott, a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvényt váltja fel. 
Az önkormányzatokat is érintő főbb változások a következők: 
a)  A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátását a közszolgáltatóval kötött szerződés 
alapján továbbra is a települési önkormányzatok biztosítják. (Egy települési önkormányzat 
csak egy hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést köthet.) 
b) Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés csak az Országos Hulladékgazdálkodási 
Ügynökség (továbbiakban: OHÜ) által minősített, új hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 
engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezettel köthető. A szerződés legfeljebb 10 évre 
köthető. 
c) A törvény megerősíti a hulladékgazdálkodási feladatok ellátására létrejövő önkormányzati 
társulásokat. 
d) A közszolgáltatás az ingatlantulajdonosok számára, az ellátáshoz szükséges feltételek 
biztosítását is beleértve, a szolgáltatást igénybe véve, kötelező marad. 
e) Az ingatlan használója köteles közszolgáltatási díjat fizetni, hulladékát a gyüjtőedényben 
csak úgy helyezheti el, gyüjtőpontra, hulladék udvarra, átvételi pontra csak úgy szállíthatja, 
illetve ennek jogát csak akkor szerzi meg, ha a közszolgáltatás díját a közszolgáltató részére 
megfizette. 
f) A biohulladékot – ha az ingatlan tulajdonosa maga nem gondoskodik a komposztálásról, azt 
elkülönítetten kell gyűjtenie és a közszolgáltatónak átadnia, vagyis 2013. január 1-jétől 
kötelező tartalmi elem a zöldhulladék elkülönített gyűjtése is. 
g) Továbbra is marad az évi egyszeri lomtalanítás, de a közszolgáltató házhoz menő 
lomtalanítást is szervezhet. 
h) Az önkormányzat a közterületen illegálisan elhagyott hulladékok összegyűjtését is a 
közszolgáltatás részévé teheti. 
i) A Ht. megfelelő szakmai alapossággal rendezi a díjképzés alapelveit, rögzíti a tartós ellátás 
és fejlesztés, a bezárás és utógondozás költségeinek képzési szükségességét. 
j) Jelentős változás, hogy a kötelező önkormányzati feladat-ellátás megtartása mellett a 
közszolgáltatás árhatósági feladatai miniszteri szintre kerülnek.  
k)Az üdülőingatlanok díjait továbbra is a települési önkormányzat határozza meg, de mértéke 
nem lehet kevesebb a rendes díj 50 %-ánál. 
l) Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedélyt csak olyan, hulladékkezelési engedéllyel 
rendelkező gazdálkodó szervezetnek adhat a környezetvédelmi felügyelőség, melyben az 
állam, a települési önkormányzat, vagy a települési önkormányzatok társulása, a szavazatok 
többségével tulajdoni hányada alapján közvetlenül, vagy közvetve rendelkezik, és jogosult a 
vezető tisztségviselők, valamint a felügyelő bizottság többségének megválasztására, 
visszahívására. 
 
A Htv. 35.§-a rendelkezik arról, hogy a települési önkormányzat képviselő-testülete 
önkormányzati rendeletben köteles megállapítani: 
a) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalmát, a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatással ellátott terület határait; 
b) a közszolgáltató tagjai (részes felei), illetve az alvállalkozó által végzett 
hulladékgazdálkodási tevékenységet,továbbá a tagoknak, illetve az alvállalkozónak a 
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közszolgáltatás egészéhez viszonyított arányát, ha a közszolgáltatást a közszolgáltató több 
tagja, illetve alvállalkozó végzi; 
c) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendjét és módját, a közszolgáltató és az 
ingatlantulajdonos ezzel összefüggő jogait és kötelezettségeit, valamint a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés egyes tartalmi elemeit; 
d) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének miniszteri rendeletben nem 
szabályozott módját és feltételeit; 
e) az ingatlantulajdonost terhelő, miniszteri rendeletben nem szabályozott díjfizetési 
kötelezettséget, megfizetésének rendjét, az esetleges kedvezmények eseteit; 
f) az üdülőingatlanokra és az időlegesen használt ingatlanokra vonatkozó sajátos szabályokat; 
g) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással összefüggő személyes adatok (a természetes 
személyazonosító adatok, valamint a lakcím) kezelésére vonatkozó rendelkezéseket. 
 
A fentieknek megfelelően felülvizsgálatra kerül a köztisztaság védelméről és a települési 
szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 
önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.). Az önkormányzati rendelet módosítása a 
települési szilárd hulladékokkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatást érinti. 
A R. 7.§.(1) bekezdésének szövege pontosításra kerül a közszolgáltató feladataival. 
A R. 8.§-a kiegészül a (2) bekezdéssel, mely az ingatlanhasználóra vonatkozó kötelezettséget 
hangsúlyozza, nem vonhatja ki magát a közszolgáltatásból. Ugyanezen § (5) bekezdése a 
szerződés tartalmi elemeinek felek megnevezésére vonatkozó módosítást tartalmaz, külön 
felsorolva a természetes ill. a gazdálkodó szervezeteket. 
A (6) bekezdésben a személyes adatok kezelésére vonatkozó új törvény kerül meghatározásra. 
A R. 9.§.(8)-(9) bekezdéssel egészül ki, melyben a szelektív hulladékgyűjtő szigetekről 
rendelkezik. 
A R. 10.§-ába szintén egy új bekezdés került be, amely kötelezi a közszolgáltatót, hogy a 
tárolóedényben általa okozott kár esetén, térítésmentesen köteles kijavítani az okozott kárt. 
A R. 11.§-a a közszolgáltatási díj megállapítására vonatkozóan utal Ht. szakaszaira. 
Az értelmező rendelkezések közül a módosítás az ingatlanhasználó és a háztartási hulladék 
fogalmát igazítja hozzá a Ht. fogalmaihoz.  
Az ingatlantulajdonos fogalmát már nem használja a törvény, így azokat „ingatlanhasználóra” 
kell módosítani. 
 
Előzetes hatásvizsgálat 
 
1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: 
A rendelet módosítása törvényi rendelkezéseknek megfelelő szabályozást tartalmaz, 
társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai nincsenek. 
 
2. Környezeti és egészségügyi következményei: 
A szabályozásnak környezeti és egészségügyi következményei nincsenek. 
 
3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: 
A szabályozás többlet adminisztrációs terhet nem jelent. 
 
4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei: 
A módosítás biztosítja az önkormányzati rendelet és a Ht. összhangját.  Elmaradása esetén 
törvényességi felügyeleti intézkedést vonhat maga után   
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5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 
A személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és az alábbi  
rendelet-tervezet fogadja el. 
 
Tengelic 2013. október 14. 
 
                                                                                      Tolnai Lászlóné 
                                                                                           Jegyző 
 
 

 
 

Tervezet 
 

Tengelic Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
../2013. (….) önkormányzati  rendelete 

a köztisztaság védelméről és a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos kötelező 
helyi közszolgáltatásról szóló 24/2008. (XII.10.) számú rendelet módosításáról. 

 
 
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi 
CLXXXV. törvény 35. §-ában és 88.§. (4) bekezdésében   kapott felhatalmazás alapján, a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 
19. pontjában  meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 

A köztisztaság védelméről és a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos kötelező 
helyi közszolgáltatásról szóló 24/2008. (XII.10.) önkormányzati rendelet  (továbbiakban:R.)   
7.§. (1) bekezdése  helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
(1) Tengelic Község közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkezelési 
közszolgáltatás körében, a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben, 
a közterületen vagy az ingatlanon összegyűjtött és a közszolgáltató rendelkezésére bocsátott 
települési szilárd hulladék elhelyezés céljára történő rendszeres gyűjtésére, elszállítására és 
ártalmatlanítására jogosult hulladékkezelő az  ALISCA TERRA Regionális 
Hulladékgazdálkodási Kft.- 7100. Szekszárd Epreskert u. 9.- útján a Regionális Kommunális 
Szolgáltató Kht.(továbbiakban: szolgáltató),- amely kötelező közszolgáltatónak minősül a 
felek között létrejött helyi közszolgáltatási szerződés alapján. 
 

2. § 

A R.8.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 8.§. (1) A község közigazgatási területén az ingatlan használója köteles a szervezett 
közszolgáltatást igénybe venni. 
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(2)  A hulladékszállítás igénybevételére kötelezett ingatlanhasználó a szolgáltatásból nem 
vonhatja ki magát arra hivatkozva, hogy azt a hulladék hiányában nem vagy csak részben 
veszi igénybe. 
 
(3) Gazdálkodó szervezet akkor köteles a közszolgáltatás igénybevételére, ha a gazdasági 
tevékenységével összefüggésben keletkezett települési hulladékának kezeléséről  a 
hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény ( továbbiakban: Ht.) 31.§-ban (1) bekezdésben 
foglaltaknak megfelelően nem gondoskodik. 
 
(4) Gazdálkodó szervezet a (3) bekezdés alapján akkor mentesül a kötelezettség alól, ha hitelt 
érdemlően igazolja az ott meghatározott feltételeket. 
 
 (5)A közszolgáltatás igénybevételéről szóló szerződés kötelező tartalmi elemei: 
a, a felek megnevezése és  
   aa) természetes személy esetében családi és utónév, lakóhelye, tartózkodási és értesítési       
        helyének címe 
  ab) gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó esetében közhiteles nyilvántartás szerinti neve, 
székhelye, telephelye címe, adószáma, számlázási és postázási címe 
b, a közszolgáltatás igénybevételének kezdő időpontja 
c, a teljesítés helye 
d, a megrendelő rendelkezésére bocsátott gyűjtőedény űrtartalom és darabszám szerint 
e, az ürítési gyakoriság és az ürítés ideje napok szerint 
f, a megrendelő által meghatározott, az ingatlanon előreláthatólag keletkező hulladék 
mennyisége, amelyre a közszolgáltatást a megrendelő igénybe veszi, 
g, gyűjtőedények használatának jogcíme és módja 
h, a közszolgáltatás díja és alkalmazásának feltételei, 
i, a közszolgáltatás mértékét meghaladó, a megrendelő igényei szerinti esetleges 
többletszolgáltatás és annak díja,  
j, a közszolgáltatási díj megfizetésének módja, 
k, a szerződés módosításának, felmondásának feltételei, 
l, az irányadó jogszabályok meghatározása. 
 
(6)A szolgáltató jogosult a rendelet 8.§.(5) bekezdés a)  pontjában meghatározott személyes 
adatok kezelésére a közszolgáltatás teljesítése érdekében. A személyes adatok kezelése során 
a szolgáltató  az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. 
évi CXII. tv. rendelkezéseinek megfelelőn köteles eljárni. 
 
(7)Az ingatlanhasználó köteles a 8.§.(5) bekezdés a)  pontban meghatározott adatokat a 
szolgáltató rendelkezésére bocsátani. 
 
(8) A község közigazgatási területéről a szolgáltató a hulladékot  heti egy alkalommal 
(péntek)szállítja el. 
 
(9) A hulladékgyűjtés a szemétszállító járműhöz rendszeresített szabványos, a keletkezett   
hulladék   mennyiségével arányos, 70., 110-120., 240. és 1.100 literes hulladéktároló 
edényekben történik.  

3.§. 

(1) A R.9.§. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
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(5) Az az ingatlanhasználó, akinek ingatlanán települési szilárd hulladék keletkezik, de az 
ingatlana egyidejűleg gazdálkodó szervezet cégnyilvántartásba bejegyzett székhelyéül, 
telephelyéül vagy fióktelepéül is szolgál, köteles a települési szilárd hulladékát a gazdálkodó 
szervezetnek az ingatlanon folytatott gazdasági tevékenysége során keletkezett nem települési 
szilárd hulladéktól elkülönítetten gyűjteni és arra a közszolgáltatást igénybe venni, feltéve, 
hogy a települési szilárd hulladék kezeléséről a Ht. 31.§.-ának (1) bekezdése szerint nem 
gondoskodott. 

(2) A R.9.§-a a következő  (8) (9) bekezdéssel egészül ki: 

(8) A település lakossága a szervezett szemétszállításon túlmenően – térítésmentesen – 
szelektív hulladékgyűjtést is igénybe vehet a hulladékgyűjtő szigeteken kihelyezett speciális 
gyűjtőedények igénybevételével. 

(9) A településen kiépített hulladékgyűjtő szigetek az alábbiak: 
1. Gindli u.1. 
2. Petőfi u.29. 
3. Kossuth u.67. 
4. József A.u.1. 

4.§. 

A R.10.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
10.§. (1) A szolgáltató köteles biztosítani, hogy a keresletnek megfelelő darabszámú és 
mennyiségű szabványos tárolóedény álljon az ingatlanhasználó rendelkezésére. A tárolóedény 
a közszolgáltatótól – előzetes megrendelés alapján- megvásárolható. 
 
(2) A szolgáltató köteles a tárolóedények kiürítését kíméletesen az elvárható gondossággal 
végezni 
(3) A tárolóedényben okozott károkat a szolgáltató térítésmentesen köteles kijavítani, 
amennyiben a károkozás neki felróható okból következik be. A szolgáltatónak az ebből eredő 
karbantartási munkák, valamint a javítás időtartamára helyettesítő tárolóedényt kell 
biztosítania. Amennyiben a károkozás nem róható fel a szolgáltatónak a használhatatlanná 
vált tárolóedények javítása, pótlása, illetve cseréje az ingatlantulajdonost terheli. 
 
(4)  A szolgáltató a kialakított szelektív hulladékgyűjtő szigeteken köteles kihelyezni az 
elkülönítetten történő gyűjtésre alkalmas edényeket, ezek heti rendszeres térítésmentes 
ürítését megszervezni és elvégezni. 
 
(5) A szolgáltató évente egy alkalommal – a szolgáltató által meghatározott időpontban és 
helyen - a háztartásokban keletkezett lomok elszállítására térítésmentes lomtalanítást végez.  
 
(6) A háztartásokban keletkező biológiailag lebomló nyesedékek, zöld hulladékok külön 
gyűjtésére minden év tavaszán és őszén 1-1 alkalommal Zöldjáratot üzemeltet a szolgáltató. 
A szolgáltatás során csak a háztartásokban, magánkerteknél keletkezett, szállítható formában 
gyűjtött és kitett, kötegelt zöldhulladék kerül elszállításra. 
 

 
5.§. 

A R.11.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

11.§. (1) Az ingatlanhasználók a közszolgáltatásért díjat kötelesek fizetni. 
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(2)  A közszolgáltatási díjat a Ht. 46-46/A.§-aiban foglaltak szerint a miniszter rendeletben 
állapítja meg. 

6.§. 

A R.13.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

13.§.(1) Üresen álló ingatlan után szemétszállítási díjat nem kell fizetni. Az ingatlanhasználó 
az ingatlan megüresedését 15 napon belül köteles a szolgáltatónak bejelenteni. A szolgáltató 
az üres ingatlan után járó szemétszállítási díjat a bejelentés hónapjának utolsó napjától törli. 

 
(2) Tartós, legalább 3 hónapot meghaladó távollét esetén - ha az ingatlan üresen áll -     
    előzetes bejelentés alapján az ingatlanhasználó mentesül a szolgáltatás igénybevétele,  
    illetve a díj megfizetése alól. Előzetes bejelentés nélkül az erre jogosult akkor kérheti a 
díjfizetés alóli utólagos  mentesítését, ha hitelt érdemlően igazolja, hogy távollétét váratlan 
körülmény idézte elő.  Az akadályoztatás megszűnését követő 15 napon belül bejelentett 
igény, valamint a hitelt érdemlő bizonyíték csatolása alapján a szolgáltató a mentesítést 
megadja. 
 
(3) Az ingatlanhasználó az üresen álló ingatlan év közben történő újbóli használatba vételét 8 
napon belül köteles a szolgáltatónak bejelenteni. 
 
(4) A közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlanhasználót terhelő díjhátralék és az azzal 
összefüggésben megállapított késedelmi kamat valamint a behajtás egyéb költségei adók 
módjára behajtható köztartozásnak minősülnek, melynek behajtására vonatkozó eljárási 
rendet a Ht. 52.§.-a szabályozza. 

7.§. 

(1) A R.14.§. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
(1) Ingatlanhasználó: az ingatlan birtokosa, tulajdonosa, vagyonkezelője, valamint a társasház 
és a lakásszövetkezet, aki (amely) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást e törvény szerinti 
szerződéses jogviszony keretében kötelező jelleggel igénybe veszi és akinek (amelynek) a 
közszolgáltató rendszeres időközönként rendelkezésére áll; 

 (2) A R.14.§. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
(2) Háztartási hulladék: a háztartásokban képződő vegyes, elkülönítetten gyűjtött, valamint 
lomhulladék, ideértve a lakásokban, lakóingatlanokban, a pihenés, üdülés céljára használt 
helyiségekben, valamint a lakóházak közös használatú helyiségeiben és területein képződő 
hulladék. 

8.§. 
A R.  
a) 9.§.(1) bekezdésében az „ingatlantulajdonosra és használóra” szövegrész helyébe az 
„ingatlanhasználóra”, 
b) 9.§.(6) bekezdésében az „ingatlantulajdonosa, használója” szövegrész helyébe az 
„ingatlanhasználója”, 
c) 12.§.(1) bekezdésében az „ingatlantulajdonosa, használója” szövegrész helyébe az 
„ingatlanhasználója”, 
d) 12.§.(3) bekezdésében az „ingatlan tulajdonosának” szövegrész helyébe az „ingatlan 
használójának” 
szöveg lép. 



 7 

 
 
 

9.§. 
 
(1) Ez a rendelet 2013. november 1-n lép hatályba, s hatálybalépését követő napon hatályát 
veszti.  
 
Tengelic, 2013. október 14 
 
 
             Gáncs István sk.     Tolnai Lászlóné sk. 

  polgármester            jegyző 
 
 


