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Előterjesztés 

a Képviselő-testület 2015. december 17-ei ülésére 

 

Tárgy:   Javaslat a települési hulladékgazdálkodásról szóló 27/2014.(XI.28.) 

önkormányzati rendelet módosítására. 

Előterjesztő: Tóth József polgármester 

Előkészítő: dr. Váliné Antal Mária címzetes főjegyző 

  Molnár Jánosné titkársági előadó 

  Vámosi Tamás városüzemeltetési előadó 

Véleményező: Pénzügyi és gazdasági bizottság 

  Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

Ügyiratszám: 8767 / 2015. 

Melléklet: 1 db rendelet-tervezet 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

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

Korm. rendeletet (továbbiakban: Korm. rendelet) 2015. július 7. napjától hatályos módosítására 

tekintettel szükséges módosítani a települési hulladékgazdálkodásról szóló 27/2014. (XI. 28.) 

önkormányzati rendeletet (továbbiakban: rendelet). 

 

I. A 2016. január 1-én hatályba lépő Korm. rendelet értelmében a közszolgáltatónak a vegyes 

hulladék gyűjtésére szolgáló 2 különböző űrmértékű gyűjtőedény közül a természetes 

személy ingatlanhasználó részére legalább egy olyan gyűjtőedény választásának lehetőségét 

szükséges biztosítani, amelynek az űrmértéke a 80 litert, a lakóingatlant egyedül és 

életvitelszerűen használó természetes személy ingatlanhasználó részére legalább egy olyan 

gyűjtőedényt választásának lehetőségét szükséges biztosítani, amelynek űrmértéke a 60 litert 

nem haladja meg. 

 

A fenti szabályozásra tekintettel egyeztetésre került sor a HHG Kft. képviselőivel. A HHG 

Kft. vállalja, hogy 60 literes (egyedülálló személy részére) és 80 literes (természetes személy 

ingatlanhasználó részére) gyűjtőedény választhatóságát biztosítja. Azok a gazdasági társaság 

telephelyén megvásárolhatók lesznek az érdeklődők számára. 

 

A Hulladéktörvény 2013. január 1-jei hatályba lépésével megszűnt az önkormányzat 

díjmegállapító jogköre. A Hulladéktörvény 88. § (3) bekezdése értelmében a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatás díjait, a díjalkalmazási feltételeket, a díjmegfizetés 

rendjét a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításáért felelős miniszter 

rendeletben állapíthatja meg. Az a miniszteri rendelet, amely a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatási díjakat megállapítaná, a mai napig nem került megalkotásra. Emiatt a HHG 

Kft. állásfoglalása az, hogy az ingatlanhasználóknak a 60 és a 80 literes gyűjtőedények 

alkalmazása esetében is a 120 literes gyűjtőedénynek megfelelő közszolgáltatási díjat kell 

fizetnie a miniszteri rendelet hatálybalépéséig, ugyanis az önkormányzathoz hasonlóan a 

közszolgáltató sem állapíthat meg közszolgáltatási díjat. 
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II. Az üveggyűjtő konténerek nem megfelelő használata miatt szükségessé vált megszüntetni 

az Árpád u. – Arany J. u. elágazásában és Kolozsvári, Mátyás és Alkotmány utcák 

kereszteződésében lévő u. lévő hulladékgyűjtő szigeteket. 

 

 

A fenti leírt változások indokolják a rendelet módosítását. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalni és a rendelet-tervezetet 

elfogadni szíveskedjen. 

 

 

Polgár, 2015. december 8. 

 

 

        Tóth József 

        polgármester 
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Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2015. (….) önkormányzati rendelet-tervezete 

a települési hulladékgazdálkodásról szóló 27/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 

módosítására 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. 

törvény 35. § (1) bekezdés a) – g) pontjaiban és a 88. § (4) bekezdésben kapott felhatalmazás 

alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 19. pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva, Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének az 

önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2014.(X. 27.) 

önkormányzati rendelet 5. számú mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró 

Polgár Város Önkormányzatának Pénzügyi és gazdasági bizottsága, valamint Humánfeladatok 

és ügyrendi bizottsága véleményének kikérésével, a következőket rendeli el: 

 

 

1. § 

 

A rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A közszolgáltatás körében az alábbi szabványos űrtartalmú gyűjtőedények használhatóak: 

a) 60 literes szabványos tároló 

b) 80 literes szabványos tároló 

c) 120 literes szabványos tároló 

d) 1100 literes szabványos tároló 

e) szelektív hulladék gyűjtésre alkalmas tároló” 

 

2. § 

 

A rendelet 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) A Közszolgáltató a háztartási hulladék elszállítását: 

a) a 60, 80 és 120 literes szabványos tároló és zsákos gyűjtésű helyeken heti egy 

alkalommal végzi, 

b) az 1100 literes szabványos tároló esetében heti egy alkalommal végzi.” 

 

3. § 

 

A rendelet 5. §-a az alábbi (6) bekezdéssel egészül ki: 

„(6) Az 5. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott 60 literes gyűjtőedényt az 

ingatlanhasználó természetes személy abban az esetben veheti igénybe, ha a lakóingatlant 

egyedül és életvitelszerűen használja, és ezt az önkormányzat által kiadott igazolással a 

közszolgáltató felé bizonyítja. A Polgármesteri Hivatal ellenőrizheti annak tényét, hogy az 

ingatlanhasználó a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használja-e.” 

 

4. § 

 

A rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) Az üdülőingatlan esetében a közszolgáltatást a használati szezonban igénybe kell venni. A 

keletkező hulladékot 60, 80 és 120 literes szabványos tároló edényzetben kell gyűjteni.” 
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5. § 

 

A rendelet 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) A gyűjtőedényben elhelyezhető hulladék súlya 60 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 

15 kg, 80 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 20 kg, 120 literes gyűjtőedény esetében 

legfeljebb 30 kg, valamint az 1100 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 300 kg lehet.” 

 

6. § 

 

A rendelet 12. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„ (2) A hulladékszállítás gyakorisága a településen: 

hetente egyszer, 1 darab, 60, 80 és 120 literes hulladékgyűjtő edényzet ürítése 

ingatlanonként, 

havonta egyszer, 1 darab, 120 literes szelektív hulladékgyűjtő edényzet ürítése 

ingatlanonként.” 

 

7. § 

 

A rendelet 15. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 „a) hulladékgyűjtő szigeteken végzett szelektív gyűjtés; 

 Hunyadi u. – Dózsa Gy. u. sarka, 

 Móricz Zs. u. (Templomkert mögött), 

 Szabadság u. (Kálvária-domb mellett), 

 Táncsics u. (Kálvária-domb végében), 

 Hajdú u. (benzinkút mellett), 

 Művelődési Ház mögött, 

 Széchényi u.” 

 

8. § 

 

Ez a rendelet 2016. január 1-én lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. 

 

 

Polgár, 2015. december 17. 

 

 

 

 Tóth József       dr. Váliné Antal Mária 

 polgármester          jegyző 

 

 

 

A rendelet kihirdetése megtörtént: 

Polgár, 2015. …… 

 

      dr. Váliné Antal Mária 

          címzetes főjegyző 

 

 


