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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

 

Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2016. március 31. napján tartandó ülésére 

 

 

 

Az előterjesztés tárgya: A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 9/2014. (VII. 4.) 

önkormányzati rendelet módosítása 

 

Előterjesztő: Kötél Krisztina jegyző 

Készítette: dr. Berkiné Orbán Judit szervezési és igazgatási ügyintéző 

 

 

Az előterjesztés összhangban van a vonatkozó jogszabályokkal:  

Kötél Krisztina jegyző:  

 

 

Egyeztetve, megtárgyalva:  

 

 

Az előterjesztés elfogadásához minősített többség szükséges / nem szükséges 

 

 

 



 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A 2016. január 27-i testületi ülésen került sor - a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés 

tervezett bevezetéséhez kapcsolódóan - a  hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 

9/2014. (VII. 4.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára, a rendelet módosításáról intézkedő 

rendelet-tervezet megvitatására. 

 

A rendelet megalkotására akkor nem került sor, tekintettel arra, hogy a képviselő-testület által 

elfogadott tervezetet meg  kellett küldenünk az illetékes környezetvédelmi igazgatási 

szervnek véleményezésre, meg kellett kérnünk a megyei önkormányzat állásfoglalását, illetve 

a képviselő-testületnek közmeghallgatást kellett tartania.   

 

A Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályának  

véleménye, valamint  a Veszprém Megyei Önkormányzat állásfoglalása megérkezett, a 

rendelet tervezetével kapcsolatosan kifogást nem emeltek. A közmeghallgatásra is sor került, 

így most már a képviselő-testületnek lehetősége van a rendelet megalkotására. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjen a rendeletet a korábban megtárgyalt és 

elfogadott előterjesztés szerinti tartalommal megalkotni. 

 

 

 

Nemesvámos, 2016. március 23. 

 

       

        Kötél Krisztina  

               jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének …. /2016. (… …) 

önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló                

9/2014. (VII. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról 

tervezet 

 

Veszprémfajsz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi 

CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdés a)-b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 

bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Fejér Megyei Kormányhivatal 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya  véleményének kikérésével, a Veszprém 

Megyei Önkormányzat állásfoglalása alapján a következőket rendeli el: 

 

1. § Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatásról szóló 9/2014. (VII. 4.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 

5-7. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

 

„5. § (1) Természetes személy ingatlanhasználó a vegyes  hulladékot rendszeresített zárt 

szabványos gyűjtőedényben köteles összegyűjteni és a megadott szállítási napon a 

közszolgáltatónak elszállításra átadni. 

 

(2) Természetes személy ingatlanhasználó esetében a vegyes hulladék rendszeres gyűjtése a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló kormányrendeletben 

meghatározott űrmértékű gyűjtőedényben történik. A közszolgáltató rendszerében igénybe 

vehető űrmértékű gyűjtőedényekről a közszolgáltató a weblapján és az ügyfélszolgálatán 

tájékoztatást ad. A szokásos mennyiségen felül, nem rendszeresen keletkező hulladék eseti 

összegyűjtésére – díj fizetése mellett – a közszolgáltató által biztosított emblémázott 80-120 

literes gyűjtőzsák vehető igénybe. 

 

(3) A rendelet hatályba lépésekor használatban lévő 50, 110 literes gyűjtőedényben hulladékot 

átadni a gyűjtőedény elhasználódásáig lehet. 

 

6. §  Nem természetes személy ingatlanhasználó az alábbi gyűjtőedényeket veheti igénybe: 

a) rendszeres gyűjtőjáratban gyűjtött hulladék esetében 60, 80, 120, 240, 360, 660, 770, 1100 

literes gyűjtőedény, 

b) külön megrendelés alapján gyűjtött hulladék esetében a közszolgáltatóval kötött 

megállapodás szerinti gyűjtőedény. 

 

7. § (1) A közszolgáltató hetente egyszer köteles a szolgáltatást elvégezni. Az ingatlanra 

irányadó járatnapokat a közszolgáltató az ügyfélszolgálatán és weblapján közzéteszi. 

 

(2) A nem szabványos gyűjtőedénybe vagy nem emblémázott gyűjtőzsákba gyűjtött 

hulladékot a közszolgáltató nem veszi át.” 
 
2. § A Rendelet 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„10. § (1) Az ingatlanhasználó által megvásárolt gyűjtőedény szükségessé váló javításáról, pótlásáról 

az ingatlanhasználó gondoskodik. A közszolgáltató felel a gyűjtőedény állagában keletkezett 

olyan kárért, amelyet szándékos vagy gondatlan magatartásával, vagy szakszerűtlen ürítéssel 

okozott. A közszolgáltató felelőssége a gyűjtőedény gyártásától számított 5 éven túl – 

tekintettel a gyűjtőedény  természetes elhasználódására – a gyűjtőedény állagában 

bekövetkezett kárra nem terjed ki.  



 (2) A bérbe adott gyűjtőedény szükségessé váló javításáról vagy cseréjéről a közszolgáltató 

gondoskodik.” 

 

3. § A Rendelet a következő 2/A. alcímmel egészül ki: 

 

„2/A. Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés 

 

13/A. § (1) A természetes személy ingatlanhasználó az ingatlanon keletkezett települési 

hulladékból elkülönítetten gyűjti és a közszolgáltatónak  a közszolgáltató által biztosított 

speciális gyűjtőzsákban adja át a rendelet 1. melléklete szerinti újrahasznosítható  

hulladékokat. A nagyobb papír hulladékot a gyűjtőzsák mellé kihelyezve, kilapítva, kötegelve 

adja át.  

 

 (2) Az öblös üveg hulladékot a közszolgáltató a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés 

keretében nem veszi át. Az öblös üveg hulladék elhelyezésére  a gyűjtőszigeten  van 

lehetőség. 

 

(3) A közszolgáltató az (1) bekezdés szerinti szelektív hulladékot havi egy alkalommal, 

minden hónap 3. csütörtöki napján gyűjti be és szállítja el. 

 

(4) Az ingatlanhasználó a szelektív hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőzsákokat az elszállítás 

napján az ingatlan előtti közterületre helyezi ki. A közszolgáltató a begyűjtés alkalmával a 

helyszínen pótolja a gyűjtőzsákokat. 

 

13/B. § (1) A közszolgáltató az ingatlanhasználó által a közterületre kihelyezett, nem a 

közszolgáltató által rendelkezésre bocsátott gyűjtőzsákban gyűjtött hulladékot – a gyűjtőzsák 

mellé kilapítva, kötegelve kihelyezett nagyobb papír hulladék kivételével -  nem veszi át. 

 

(2) Amennyiben a szelektív gyűjtőzsákban az 1. mellékletben felsorolt hulladékon kívül más 

jellegű hulladék is található, a közszolgáltató a hulladék elszállítását megtagadja.” 

 

4. § A Rendelet 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„14. § (1) Az elkülönítetten gyűjtött hulladék  a gyűjtőszigeteken is elhelyezhető.” 

 

5. § Hatályát veszti a Rendelet 8. § (2) bekezdése, 9. §-a, 12. § (2) bekezdése. 

 

6. § Ez a rendelet 2016. április 4-én lép hatályba. 

 

 

 

Veszprémfajsz, 2016. március 31. 

 

Fertig József s.k.       Kötél Krisztina s.k. 

polgármester                jegyző 

  



1. melléklet a …. /2016. (… …) önkormányzati rendelethez 

„1. melléklet a 9/2014. (VII. 4.) önkormányzati rendelethez” 

 

Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés során gyűjthető hulladékok 

 A B 

1. Hulladék fajtája Hulladék megnevezése 

2. papír karton doboz 

3. irattároló doboz 

4. hullámpapír 

5. színes, vagy fekete-fehér újság 

6. irodai papír 

7. könyv 

8. prospektus 

9. csomagoló papír, doboz 

10. műanyag ásványvizes-, üdítős palackok és kupakjaik 

11. csomagoló fólia 

12. műanyag zacskó, fólia 

13. kozmetikai-, tisztítószeres flakon 

14. italoskarton tejes, gyümölcsleves italos karton doboz 

15. alumínium italos doboz alumínium italos doboz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Előzetes hatásvizsgálat 

 

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 9/2014. (VII. 4.) önkormányzati rendelet 

módosításáról intézkedő önkormányzati rendelethez 

 

 

A tervezett rendelet 

 

1. társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: 

 

A jogszabályi előírások jelentős kötelezettségeket rónak a közszolgáltatóra és az 

önkormányzatra egyaránt az elkülönítetten gyűjtött hulladékok begyűjtését illetően. A 

tervezetben előírt rendelkezések elősegítik a lakosság közreműködését az elkülönített 

gyűjtésben. A lakosság számára a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés bevezetése 

többletkiadást nem jelent. Azok, akik korábban nem használták a szelektív gyűjtőszigeteket,  

az elkülönítetten gyűjtés precíz végrehajtásával a vegyes hulladékgyűjtő edényzetüket 

esetlegesen a jogszabályban előírt minimális méretűre is cserélhetik. 

2. környezeti és egészségi következményei: 

 

A hatályos jogszabályi környezet kötelező jelleggel írja elő a közszolgáltatás igénybevételét, 

ezáltal a települési szilárd hulladékok elkülönített gyűjtését is.  Az Uniós irányelvek, a hazai 

törvényi szabályozás a hulladék mennyiségének szigorú csökkentését írja elő, melyet a 

kinyerhető újrahasznosításra alkalmas anyagok elkülönített gyűjtésével nagyban elő lehet 

segíteni. 

3. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: 

 

A rendelet az önkormányzat számára adminisztratív terhet nem jelent. A házhoz menő 

szelektív hulladékgyűjtés megszervezésével járó adminisztratív terhek a közszolgáltatónál 

jelentkeznek. 

4. megalkotásának szükségessége, a rendeletalkotás elmaradásának várható 

következményei: 

 

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, valamint a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII. 31.) Kormányrendelet 

kötelezővé tette a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés megszervezését 2015. január 1-től. 

A helyi szabályozás elmaradása jogszabálysértést eredményez és a kormányhivatal 

törvényességi felügyeleti eljárását vonhatja maga után. 

5. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 
 

A rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi, szervezeti, tárgyi feltételt az 

önkormányzat részéről nem igényel, azonban a későbbiek során többlet pénzügyi feltételt 

igényelhet, amennyiben a közszolgáltató saját forrásaiból nem tudja fedezni a feladat 

ellátásához szükséges költségeket. 



 

INDOKOLÁS 

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-a szerint 

 

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 9/2014. (VII. 4.) önkormányzati rendelet 

módosításáról intézkedő önkormányzati rendelethez 

 

A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés bevezetésével a magasabb rendű jogszabályokban 

előírt kötelezettségének tesz eleget az önkormányzat. 

 

RÉSZLETES INDOKOLÁS 

 

1-2. § A javasolt módosító rendelkezések a hatályos szabályozás pontosítását tartalmazzák. 

3. § Az újonnan bevezetésre kerülő házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés szabályozását 

tartalmazza. 

4. § A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés bevezetése mellett a hulladékgyűjtő szigetek 

továbbra is megmaradnak, a rendelkezés ennek a lehetőségnek a kiemelését tartalmazza. 

5. § A hatályos rendelet néhány rendelkezésének hatályon kívül helyezéséről rendelkezik. 

6. § A rendelet hatályba lépését tartalmazza. 

 


