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N a p i r e n d :  A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi 

közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet módosítása 

 

E l ő a d ó:              Zsombok Lajos polgármester 

  

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

2014 januárjától a szilárd hulladék kezelési közszolgáltatás tekintetébe jelentős változások 

lesznek. Településünk közigazgatási területén a szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi 

közszolgáltatás ellátására kizárólagosan feljogosított hulladékkezelő személye megváltozik az 

AVE Zöldfok Zrt-t felváltja a Pelso-Kom Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság. A jelenleg még Zimány székhelyű társaság várhatóan 2014. január 1-én 

Lengyeltóti székhellyel kezdi meg érdemi működését. A közszolgáltatás ellátásával 

kapcsolatban a törekvés az, hogy az átállás a lehető legkisebb mértékben érintse az 

igénybevevőket negatívan. 

Várhatóan azonos, vagy hasonló feltételrendszer mellett végzik tevékenységüket. 

A közszolgáltatóval az önkormányzat a 2012. évi CLXXXV Tv. (továbbiakban 

hulladéktörvény) 3.§ (5) bek. alapján hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést köt. 

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés a közszolgáltatóval legfeljebb 10 évre 

köthető meg.  

A települési önkormányzat a hulladéktörvény 35.§ szerint önkormányzati rendeletben állapítja 

meg: 

 

a)  a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalmát, a közszolgáltatási terület határait; 

b)  a közszolgáltató tagjai, illetve az alvállalkozó által végzett hulladékgazdálkodási 

tevékenységet, továbbá a tagoknak, illetve az alvállalkozónak a 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 ingatlanhasználó 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 ingatlanhasználót terhelő, miniszteri rendeletben nem szabályozott díjfizetési 

kötelezettséget, megfizetésének rendjét, az esetleges kedvezmények, továbbá az 

ingatlanhasználó részéről történő szüneteltetés eseteit; 

f)  az üdülőingatlanokra vonatkozó sajátos szabályokat; 
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g) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással összefüggő személyes adatok (a természetes 

személyazonosító adatok, valamint a lakcím) kezelésére vonatkozó rendelkezéseket. 

 

A hulladéktörvény 38. § - 39. § - 40. § meghatározza az ingatlan használókra vonatkozó 

előírásokat (ingatlanhasználó az ingatlan birtokosa, tulajdonosa, vagyon kezelője, valamint 

társasház és lakásszövetkezet, aki a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást a hulladéktörvény 

szerint szerződés jogviszony keretében kötelező jelleggel igénybe venni, és akiknek a 

kiszolgáltató időközönként rendelkezésére áll) 

 

39. § (1) Az ingatlanhasználó az érintett ingatlan területén képződő települési hulladékot 

gyűjti, és azt - a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel - a közszolgáltatónak rendszeres 

időközönként átadja. 

(2) A természetes személy ingatlanhasználó a települési hulladék részét képező elkülönítetten 

gyűjtött hulladékot - kormányrendeletben, miniszteri rendeletben vagy a települési 

önkormányzat (Budapesten a fővárosi önkormányzat) rendeletében meghatározott feltételek 

szerint - hulladékgyűjtő pontra, hulladékgyűjtő udvarba, átvételi helyre vagy a 

közszolgáltatás körébe tartozó hulladékot kezelő hulladékkezelő létesítménybe szállíthatja, és 

ott a jogosultnak átadhatja vagy gyűjtőedényben elhelyezheti. E jogot a természetes személy 

ingatlanhasználó csak úgy gyakorolhatja, ha a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a 

közszolgáltató részére megfizette. 

(3) A gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó a háztartási hulladékhoz hasonló hulladék részét 

képező elkülönítetten gyűjtött hulladék kezeléséről a 31. § (1) bekezdésében meghatározottak 

szerint gondoskodik. 

(4) Ha az ingatlanhasználó a zöldhulladék komposztálásáról saját maga nem gondoskodik, a 

zöldhulladékot elkülönítetten gyűjti, és a közszolgáltatónak úgy adja át, hogy a zöldhulladék 

komposztálhatósága, illetve lebontása biztosítható legyen. 

(5) Önkormányzati rendelet az ingatlanhasználót kötelezheti a települési hulladék 

meghatározott anyagfajta - így különösen a papír, fém, műanyag, építési-bontási, illetve üveg 

- vagy hulladéktípusok szerinti elkülönített gyűjtésére. 

40. § (1) A gyűjtőedénybe helyezett települési hulladék - a 43. § (1) bekezdésében 

meghatározott kivétellel - a hulladéktermelő tulajdonát képezi addig, amíg az a közszolgáltató 

birtokába kerül. 

(2) Lomtalanítás során közterületen csak nem veszélyes lomhulladék helyezhető el, illetve 

adható át a közszolgáltatónak. 

(3) Házhoz menő lomtalanítás esetében a lomtalanításra vonatkozó közszolgáltatást az 

ingatlanhasználó csak a közszolgáltatóval előre egyeztetett időpontban veheti igénybe, és 

ilyen esetben a lomhulladék közterületen nem helyezhető el. 

 

A hulladéktörvény 42. § - 43. § - 44. § rendelkezik a közszolgáltatók kötelezettségeiről: 

 

42. § (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében a közszolgáltató 

a) az ingatlanhasználók által a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített 

gyűjtőedényben gyűjtött települési hulladékot az ingatlanhasználóktól összegyűjti és elszállítja 

- ideértve a háztartásban képződő zöldhulladék, vegyes hulladék, valamint az elkülönítetten 

gyűjtött hulladék összegyűjtését és elszállítását is -, 



 3 

b) a lomtalanítás körébe tartozó lomhulladékot az ingatlanhasználóktól összegyűjti, illetve 

átveszi és elszállítja, 

c) az általa üzemeltetett hulladékgyűjtő ponton, hulladékgyűjtő udvaron gyűjtött vagy átvételi 

helyen átvett hulladékot összegyűjti és elszállítja, 

d) az elhagyott, illetve ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett hulladékot összegyűjti, 

elszállítja és gondoskodik a hulladék kezeléséről, ha erre a települési önkormányzattal 

megkötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződése kiterjed, 

e) gondoskodik az a)-d) pontban meghatározott hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe 

tartozó hulladék kezeléséről, és 

f) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással érintett hulladékgazdálkodási létesítményt 

üzemelteti. 

(2) Ha a közszolgáltató hulladékkezelő létesítménnyel, illetve a közszolgáltatás körébe tartozó 

hulladék kezelésére alkalmas berendezéssel nem rendelkezik, a közszolgáltatás körébe tartozó 

hulladék kezeléséről a hulladék hulladékkezelőnek történő átadása útján gondoskodik. Ebben 

az esetben a hulladékkezelőnek nem szükséges hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 

engedéllyel rendelkeznie. 

(3)-(4) 

(5) Közszolgáltató hulladékgazdálkodási közszolgáltatáson kívül egyéb hulladékgazdálkodási 

engedélyhez, illetve nyilvántartásba vételhez kötött hulladékgazdálkodási tevékenységet - a 

közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységéről és a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló kormányrendeletben meghatározott hulladék 

kezelésének kivételével - nem végezhet. 

43. § (1) Ha a gyűjtőedényt a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának biztosítása 

céljából közterületen helyezték el, a hulladék a gyűjtőedényben történő elhelyezéssel a 

közszolgáltató tulajdonába kerül. 

(2) A lomtalanítás során közterületre helyezett hulladék a közszolgáltató tulajdonát képezi. 

44. § (1) A közszolgáltató évente legalább 1 alkalommal gondoskodik a lomtalanítás 

megszervezéséről és a lomtalanítás során a közszolgáltatónak átadott vagy közterületre 

helyezett lomhulladék átvételéről, összegyűjtéséről, elszállításáról. 

(2) A közszolgáltató törekszik arra, hogy az elkülönített hulladékgyűjtési rendszert több 

hulladékáramra kialakítsa, és azt, valamint a lomtalanítást házhoz menő gyűjtésként szervezze 

meg. 

(3) A közszolgáltató törekszik arra, hogy a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék a képződés 

helyétől az elérhető leggazdaságosabb módon és legrövidebb időn belül kerüljön hasznosító 

vagy ártalmatlanító létesítménybe. 

53. § (1) A közszolgáltató az ingatlanhasználó hulladékgazdálkodási közszolgáltatással 

kapcsolatos bejelentéseinek intézése, panaszainak kivizsgálása, orvoslása és a 

közszolgáltatással kapcsolatos általános tájékoztatásnyújtás biztosítása érdekében a 

székhelyén ügyfélszolgálatot működtet. 

(2) A közszolgáltató az ügyfélszolgálat keretében az Fgytv.-ben meghatározottakon túlmenően 

a) az OHÜ által kiállított minősítő okiratot, 

b) az alkalmazott hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjakat, 

c) a közszolgáltatási területre vonatkozó adatokat, 

d) a közszolgáltatói hulladékgazdálkodási tervet, 

e) a lomtalanítással kapcsolatos adatokat, információkat, valamint 
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f) az alvállalkozóra vonatkozó közérdekű adatokat - ha a közszolgáltató alvállalkozót 

alkalmaz - 

az ügyfélszolgálatán és a honlapján mindenki számára ingyenesen hozzáférhetővé teszi. 

 

A települési hulladék gyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási feladatok részletesebb 

szabályozását a 438/2012. (XII.29.) Korm. rendelet tartalmazza. 

A 6. § szabályozza a települési hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedény méretére, jelölésére 

vonatkozó szabályokat. 

 

6. § (1) A vegyes hulladék gyűjtéséhez a közszolgáltatónak biztosítania kell azt, hogy az 

ingatlantulajdonos legalább 2 különböző űrmértékű gyűjtőedény közül választhasson. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti választási lehetőséget az ingatlantulajdonos számára a 

közszolgáltató úgy ajánlja fel, hogy a választható gyűjtőedény űrmértéke igazodjon az 

ingatlanon képződő hulladék mennyiségéhez, figyelembe véve 

a) a településen képződő vegyes hulladék fajlagos mennyiségét, 

b) az ingatlant használók számát, 

c) az ürítési, elszállítási gyakoriságot, valamint 

d) az elkülönítetten gyűjtött hulladék mennyiségét (ha az ingatlanon a települési hulladékot 

elkülönítetten gyűjtik). 

 

A képviselő-testület hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapítási joga 2013. július 

12-től megszűnt. A hulladéktörvény 47/A §. rendelkezik arról, hogy azt a Magyar Energetikai 

és Közmű-szabályozási Hivatal javaslatának figyelembevételével a miniszter rendeletben 

állapítja meg. A díj megállapítására vonatkozó rendelkezései is kikerül a helyi 

rendeletünkből. A közszolgáltatóval jelenleg is folyó tárgyalásokra való tekintettel 

(hulladékszállítási napok, szilárd és zöldhulladék elszállításának feltételei, elkülönített gyűjtő 

(szelektív) hulladék kérdése, igénybe vehető edényzetek, zsák, hulladékgazdálkodási 

létesítmények stb.) a rendelet módosításának pontosabb szövegszerűségére néhány napon 

belül nyílik lehetőség. 

 

A közszolgáltató váltás remélhetőleg hosszútávon biztonságosan megoldja a szilárdhulladék 

elszállítását településeinkről, és hosszú távon költségtakarékosabb megoldást biztosít. 
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Határozati javaslat: 

 

1./ Lengyeltóti Város Képviselő-testülete megtárgyalta a települési 

szilárdhulladékkal kapcsolatos előterjesztést. Megtárgyalja a 

szolgáltatóval kötendő hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 

szerződést. 

 

 

Határidő:  értelem szerint 

Felelős:  Zsombok Lajos polgármester 

 

 

 

 

 

 

Lengyeltóti, 2013. december 13. 

 

 

       Zsombok Lajos 

                   polgármester 

 

 

 

Az előterjesztést készítette:        

 

 

  

       Dr. Szatmári Ibolya 

               jegyző 


