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N a p i r e n d:  A Települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi  
                                    közszolgáltatásról szóló 26/2007. (XII.21.) rendelet módosítása.                          
 
E l ő a d ó :   Zsombok Lajos polgármester 
 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 
26/2007. (XII.21.) helyi rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosítását a Tisztelt Képviselő-
testület 2010. április 22-én tárgyalta. A döntés értelmében a Képviselő-testület a Rendeletet nem 
módosította az időszakosan használt ingatlanok vonatkozásában.  
 
Az eltelt időszakban egy megkeresés érkezett Önkormányzatunkhoz, mely szerint a Gombos Irén 
1054. Budapest, Zoltán u. 10. szám alatti lakos jogi képviselője, Dr. Kovács Andrea Zsuzsanna 
ismételten kérte a Rendelet módosítását, az időszakosan használt ingatlanok Rendeletbe történő 
beépítését.     
 
A Rendelet 29. § (1) bekezdése rendelkezik a lakásban életvitelszerűen egyedül élő, Lengyeltóti-
ban állandó lakcímmel rendelkező lakosok kedvezményéről, azonban kérelmező azt sérelmezi, 
hogy az időszakosan, vagy egyáltalán nem használt lakása esetében kedvezményt nem igényel-
het. A Rendelet szerint az üdülőtulajdonosok jogosultak az ingatlan használatával arányosan, 
április 01-től, szeptember 30-ig kötelezően igénybe venni a szolgáltatást, azonban az időszakos 
ingatlanok vonatkozásában a Rendelet nem tartalmaz előírást.        
 
Tudomásunk szerint a Hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. Törvény jelenleg átdolgo-
zás alatt áll, melynek elfogadása esetén a jelenlegi szabályozás várhatóan szigorodik, az Önkor-
mányzatok az időszakosan használt ingatlanokat és a rájuk vonatkozó szabályokat, díjakat köte-
lesek lesznek helyi rendeletükben szerepeltetni. Az éves elszállított szemétmennyiség állandó, 
vagy növekvő mértéke, valamint a legalább 100 időszakosan használt lakóépület miatt ez várha-
tóan az állandó lakosok terheit, a fizetendő szemétszállítási díj további emelését fogja okozni.     
 
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az igényelhető kedvezmények köré-
nek kiterjesztéséről, az időszakosan használt lakóingatlanok tulajdonosainak kedvezményhez 
történő juttatásának módjáról szíveskedjenek dönteni.  
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Határozati javaslat:   
 
1./  Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Települési szilárd hulladékkal kap-
csolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 26/2007. (XII.21.) helyi rendeletet nem 
módosítja, az időszakosan használt ingatlanokkal kapcsolatban előírásokat nem fogalmaz meg.  
 
2./ Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Települési szilárd hulladékkal kap-
csolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 26/2007. (XII.21.) helyi rendeletét mó-
dosítja az időszakosan használt ingatlanokra vonatkozó rendelkezések beépítésével. A Képvise-
lő-testület utasítja a Jegyzőt, hogy soron következő ülésére a rendeletmódosítást készítse elő. 
 
 
 
Lengyeltóti, 2011. március 19.                             
 
                                     Zsombok Lajos                       
                            polgármester 
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