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Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

../2016. (VI…..) önkormányzati rendelete 

a települési hulladékról és közszolgáltatás szervezéséről szóló 3/2015.(IV.10) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében  
meghatározott jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 
hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban Hulladék tv.) 88. § (4) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 

1.§ 

A településéi hulladékról és közszolgáltatás szervezéséről szóló 3/2015.(IV.10) önkormányzati 
rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2.§-a következő h) ponttal egészül ki: 

(E rendelet alkalmazásában) 
„h) koordináló szerv: az állam által az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására 
alapított Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság.” 

2.§ 

A Rendelet 7.§ (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„ (8) A szolgáltató által biológiailag lebomló hulladék gyűjtésére rendszeresített edényzetben 
helyezhető ki a biológiailag lebomló hulladék. 

3.§ 

A Rendelet 8.§ a következő j) ponttal egészül ki: 

(Közszolgáltató jogai és kötelezettségei) 
„j) az elhagyott, ellenőrizhetetlen körülmények között – nem a hulladékgyűjtő pontokon – 
elhelyezett hulladék összeszedéséről, elszállításáról köteles gondoskodjon.” 

4.§ 

A Rendelet 17.§ (3)-(6) bekezdésében a „Közszolgáltató” szövegrész helyébe a „Koordináló 
szerv” szövegrész lép. 

5.§ 

Jelen rendelet 2016. július 1. napján lép hatályba. 

Molnár Balázs Nagy Gáborné 
polgármester  jegyző 

A rendelet kihirdetésének napja: 2016. június ….. 

Nagy Gáborné 
jegyző 
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Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

a települési hulladékról és közszolgáltatás szervezéséről szóló 
3/2015. (IV.10.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

…../2016. (…..) önkormányzati rendelet 
 

INDOKOLÁSA 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban Ht.) április 1-től hatályba 
lépett rendelkezései, valamint a 2016. március 31-én megjelent Magyar Közlöny 44. 
számában kihirdetésre került a hulladékgazdálkodási rendszer átalakítását szabályozó 
Kormányrendeletek szükségessé teszik a települési hulladékkal kapcsolatos kötelező 
közszolgáltatásról szóló rendelet módosítását.  
 
A Ht. 35. § (1) bekezdése alapján, a települési önkormányzat képviselő-testülete 
önkormányzati rendeletben állapítja meg:  
a) az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat tartalmát, a közszolgáltatási terület 
határait az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervben foglaltakkal 
összhangban;  
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) az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásának rendjét és módját, a 
közszolgáltató és az ingatlanhasználó ezzel összefüggő jogait és kötelezettségeit, valamint a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés egyes tartalmi elemeit;  
d) az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat 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.     
                                                         
2016. április 1-től a Ht. kiegészült az állami hulladékgazdálkodási közfeladatra vonatkozó 
rendelkezésekkel:  
„32/A. § (1) Az állami hulladékgazdálkodási közfeladat keretében az állam  
a) meghatározza a hulladékgazdálkodás országos céljait, melyek a 73. § (1) bekezdése szerinti 
e törvényben megállapított céloknak minősülnek,  
b) meghatározza a hulladékgazdálkodás fejlesztésének irányait, c) ellátja az önkormányzatok 
közötti és a regionális koordinációt,  
d) elkészíti az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervet, amely többek között 
meghatározza a közszolgáltatás ellátásának optimális területi lehatárolását és az adott 
területen minimálisan ellátandó közszolgáltatási feladatokat,  
e) megállapítja, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendszerelem fejlesztése 
megfelel-e az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervnek,  
f) megállapítja, hogy a közszolgáltató tevékenysége megfelel-e az Országos 
Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervben foglaltaknak, és arról véleményt állít ki (a 
továbbiakban: megfelelőségi vélemény),  
 



g) a hulladékgazdálkodás országos szintű céljainak és fejlesztési irányainak teljesülése 
érdekében kialakítja az infrastrukturális erőforrások optimális használatának rendszerét,  
h) kezeli az önkormányzatok, önkormányzati társulások által önkéntesen vagyonkezelés 
körében rábízott vagyont,  
i) beszedi a közszolgáltatási díjat és kifizeti a közszolgáltatóknak a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási díj megállapításáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által 
meghatározott szolgáltatási díjat,  
j) kezeli a közszolgáltatás keretében keletkező kintlévőségeket.  
(2) Az állam az (1) bekezdés szerinti feladatainak ellátására koordináló szervezetet (a 
továbbiakban: Koordináló szerv) hoz létre.  
(3) A Koordináló szerv az érintett közigazgatási szervezetnek javaslatot tesz a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás  
a) állami támogatásainak felhasználására,  
b) közszolgáltatási területek szerinti lehatárolására, és  
c) szabályozására.  
(4) A helyi közszolgáltató, a települési önkormányzat, valamint a hulladékgazdálkodási 
létesítmény tulajdonosa megad minden adatot és információt, ami a Koordináló szerv 
feladatkörének gyakorlásához szükséges. A Koordináló szerv kezelheti és részére átadhatók 
az e bekezdésben és a 38. § (3) bekezdésében meghatározott adatok.  
(5) A (4) bekezdésben meghatározott adatok közül a személyes adatokat a Koordináló szerv 
az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátása érd 
ekében kezelheti, nyilvántarthatja. A Koordináló szerv jogosult a számlázási, díjbeszedési, 
valamint a díjhátralék-kezelési feladatkörében a személyes adatok körére vonatkozó csoportos 
adatszolgáltatást kérni a járási hivatal illetékes szervétől. Az ennek alapján átvett személyes 
adatokat a Koordináló szerv az érintettnek a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó 
kötelezettsége megszűnéséig, a közszolgáltatással összefüggő díjhátralék esetén annak 
kifizetéséig (behajtásáig) vagy törléséig kezelheti.  
(6) A Koordináló szervvel kapcsolatos állami irányítási és tulajdonosi feladatokat a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításáért felelős miniszter látja el.  
(7) A Koordináló szerv kijelöléséről, részletes feladatairól, valamint a (4) bekezdésben 
meghatározott adatszolgáltatás - személyes adatokat nem tartalmazó - tartalmáról és rendjéről 
e törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendelet rendelkezik. A közszolgáltató, a 
települési önkormányzat, valamint a hulladékgazdálkodási létesítmény tulajdonosa az e 
törvény végrehajtására kiadott rendeletben foglaltak szerint a Koordináló szerv által megjelölt 
tartalommal, formában és határidőn belül eleget tesz adatszolgáltatási kötelezettségének. Ha a 
közszolgáltató a szolgáltatási díj meghatározásához szükséges adatszolgáltatási 
kötelezettséget nem vagy nem megfelelően teljesíti, a Koordináló szerv a szolgáltatási díjat a 
megfelelő adatszolgáltatásig nem fizeti ki.”                                                                                
A Ht. 2016. április 1-től hatályba lépett módosítása miatt a Rendeletben a közszolgáltatás 
díjára és megfizetésére vonatkozó rendelkezéseket módosítani szükséges, a Szolgáltató 
helyébe a Koordináló szerv lép.  
 
Javaslom módosítani/kiegészíteni a Rendelet 

• 2.§-t h) ponttal, a koordináló szerv fogalom meghatározásával; 
• 7. § (8) bekezdésének pontosítása a biológiailag lebomló hulladék szállítása módját 

érintően; 
• 8. §-t j) ponttal, miszerint az elhagyott, ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett 

hulladék összeszedéséről, elszállításáról a közszolgáltató köteles gondoskodni; 
• 17. § (3)-(6) bekezdésében a „Közszolgáltató” szövegrész helyébe a „Koordináló 

szerv” szövegrész lép. 
 
Az önkormányzati rendelet módosítását a 2016. július 1. napján javaslom hatályba léptetni.  
 
Kéthely, 2016. június 15. 
 

Molnár Balázs 
polgármester 



TÁJÉKOZTATÓ AZ EL ŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐ L  

Rendelet-tervezet címe: A települési hulladékról és közszolgáltatás szervezéséről szóló  
3/2015. (IV.10.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …/2016. (….) 
önkormányzati rendelet  

Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen 
Társadalmi, gazdasági  
hatás:  

Költségvetési hatás:  Környezeti, egészségügyi 
következmények:  

Adminisztratív  
terheket  
befolyásoló hatás: 

Egyéb hatás: 

A rendelet célja, hogy 
megfelelően szabályozza a 
települési hulladékkal 
kapcsolatos kötelező 
közszolgáltatást.  

A települési hulladék 
vonatkozásában jelen ismereteink 
szerint kedvező.  

Nem terheli a környezetet,  
közegészségügyi szempontból 
kedvező. 

Olyan előírásokat  
tartalmaz, amelyek feltétlenül  
szükségesek, az adminisztrációs 
terhek kis mértékben 
növekednek.  

Nincs. 

A rendelet megalkotása szükséges, mert:  
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban Ht.) április 1-től hatályba lépett rendelkezései, valamint a 2016. március 31.-én megjelent Magyar Közlöny 44. 
számában kihirdetésre került a hulladékgazdálkodási rendszer átalakítását szabályozó Kormányrendeletek szükségessé teszik a települési hulladékkal kapcsolatos kötelező 
közszolgáltatásról szóló rendeletünk módosítását.  
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:  
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 201. április 1-től hatályba lépett rendelkezései, valamint az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet 
kijelöléséről, feladatköréről, az adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek részletes szabályairól szóló 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelettel összhangba kell 
hozni a helyi rendeletet. Ennek elmaradása esetén a közszolgáltatás ellátása kérdésessé válhat a megfelelőségi engedély visszavonása miatt, ill. a finanszírozás hiányában.  
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:  
Személyi:  Szervezeti:  Tárgyi:  Pénzügyi:  
Rendelkezésre állnak  Rendelkezésre állnak.  Rendelkezésre állnak.  Rendelkezésre állnak.  


