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Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 
…/2018.(V…..) önkormányzati rendelete 

 
a települési hulladékról és közszolgáltatás szervezéséről szóló 8/2015.(IV.10) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi 
CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1.§ 
 

A településéi hulladékról és közszolgáltatás szervezéséről szóló 8/2015.(IV.10) önkormányzati 
rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
E rendelet alkalmazásában 
„2. § A Ht. 2. § (1) bekezdésében felsorolt értelmező rendelkezéseken túl e rendelet 
alkalmazásában:     

a) zöldhulladék: kerti hulladék, növényi maradvány, amely jellemzően a közigazgatási 
területén lévő belterület ingatlanok (lakóház, építési telek, üdülő) kertjeiben, és jellemzően 
zöldfelületeken, vagy mezőgazdasági tevékenységgel kapcsolatosan keletkezik (pl: fű, fa, 
szőlővenyige, lomb, gyümölcsfa nyesedék) 

b) koordináló szerv: az állam által az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására 
alapított Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság. 

c) közszolgáltató: 2017. október 1. napjától a DBR Dél-Balatoni Régió Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság (8600 Siófok, Papfődi utca 3.) alvállalkozójaként az MTKSZ 
Marcali és Térsége Közszolgáltató Nonprofit Kft. és Térsége Közszolgáltató Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság.” 

2.§ 

A Rendelet 8. § a) pontjában a „közszolgálati” szövegrész helyébe „közszolgáltatási” 
szövegrész lép. 

3.§ 
 

A Rendelet 9. § e) pontjában a „közszolgálati” szövegrész helyébe „közszolgáltatási” 
szövegrész lép. 

4.§ 
 

A Rendelet 12. §-a következő (4) bekezdéssel egészül ki: 
 
„12. § (4) Hulladékgyűjtő szigetek: 

a) Kéthely, Arany János u. 550. hrsz., 
b) Kéthely, Honvéd u. 466. hrsz., 
c) Kéthely, Vár u. 956. hrsz., 
d) Kéthely, Kossuth u. 794. hrsz., 
e) Kéthely, Sári u. 329.  hrsz. 

 
 
 



 

 
 

 
5.§ 

 
A Rendelet 7. fejezetének címében a „közszolgálati” szövegrész helyébe „közszolgáltatási” 
szövegrész lép. 

 
6.§ 

A Rendelet 19. § (1) és (5) bekezdésében a „közszolgálati” szövegrész helyébe 
„közszolgáltatási” szövegrész lép. 

7.§ 

A Rendelet 10. § g) pontjában a „közszolgáltatónak” szövegrész helyébe „koordináló szervnek” 
szövegrész lép. 

8.§ 
 
A Rendelet 20. § (2) bekezdésében a „közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény” szövegrész helyébe „az általános közigazgatási 
rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény” szövegrész lép. 
 

9.§ 

(1) Jelen rendelet 2018. június 10. napján lép hatályba. 
(2) Hatályát veszti a Rendelet 9. § c) pontja.  
 
 
Molnár Balázs        Nagy Gáborné 
polgármester                    jegyző 
 
 
A rendelet kihirdetésének napja: 2018. június  ….. 
 
  
Nagy Gáborné 
jegyző 
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Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

a települési hulladékról és közszolgáltatás szervezéséről szóló 
8/2015. (IV.10.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

../2018.(V…..) önkormányzati rendelet 
 

INDOKOLÁSA 
Tisztelt Képviselő-testület! 

A Somogy megyei Kormányhivatal elvégezte Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-
testületének a települési hulladékról és közszolgáltatás szervezéséről szóló 8/2015.(IV.10.) 
rendelet (a továbbiakban: Ör.) törvényességi felülvizsgálatát, mely során az alábbi módosítási 
javaslatokat fogalmazták meg:  
 
 1./ A jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet (a továbbiakban: IRM 
rend.) 55. § (1) bekezdés szerint a bevezető részben a rendeletalkotásra felhatalmazást adó 
rendelkezés vagy az eredeti jogalkotói hatáskört megállapító rendelkezés után meg kell jelölni 
azt a feladatkört megállapító jogszabályi rendelkezést, amely alapján a jogszabályt kiadják. 
Az Ör. bevezető része nem felel meg az IRM rend. 55. § (1) bekezdésének, mivel a felhatalmazó 
rendelkezést a feladatkört megállapító rendelkezés után tűnteti fel. 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 8. § (2) bekezdése értelmében nem lehet 
módosítani a rendelet bevezető részét. A bevezető rész mindig a rendelet megalkotásakor 
hatályos állapotot tükrözi. A fent leírtakat csak az esetleges módosító rendelet megalkotásakor 
lehet és kell figyelembe venni, vagyis a módosító rendelet bevezető részében a rendelet 
megalkotásakor hatályos felhatalmazó rendelkezést kell szerepeltetni.  
 
2.) Javaslatként került megfogalmazásra, hogy a Ht-ban szereplő fogalmak tekintetében csak 
hivatkozás történjen a Ht. 2. § (1) bekezdés megfelelő pontjára, ugyanis a Jat. 3. §-a értelmében 
a jogszabály, jelen esetben a Ht. rendelkezéseinek szó szerinti megismétlése nem szükséges. 
 
3.) Az Ör. 9. § c.) pontjának módosítása szükséges, mivel rendelkezése ellentétes a Ht. 47/A.    
§-ával, mely kimondja, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a Koordináló szerv 
szedi be. 
 
4.) Az Ör. több §-ában közszolgálati szerződés (pl.: 8.§, 9.§. 7. fejezet címe, 19. §) szerepel, 
mert az Ör. 5. § (1) bekezdése kimondja, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása 
írásban rögzített, közszolgáltatási szerződés alapján történik.  
Az Ör. teljes szövegében a „közszolgálati” elnevezést „közszolgáltatási”-ra szükséges 
módosítani. 
 
5.) Az Ör. 10. § g.) pontja kimondja, hogy az ingatlanhasználó kötelessége, hogy a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás díját a közszolgáltatónak megfizesse. 
Mivel a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a Koordináló szerv szedi be, az Ör. 10. § g.) 
pontjának módosítása szükséges. 
 
6.) Az Ör. nem határozza meg az elkülönítetten gyűjtött hulladék gyűjtésére szolgáló 
szigeteknek a település közigazgatási területén belüli elhelyezkedését. A lakosság egyértelmű 
tájékoztatása érdekében javaslom az Ör. 12. §-ában vagy a mellékletben a hulladékgyűjtő 
szigetek pontos helyének megjelölését. 
 
 



 

 
 
 
7.) Az Ör. 20. § (2) bekezdése a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényre hivatkozik, mely jogszabály 2018. január 1-től már 
nem hatályos, ezért az Ör. 20. § (2) bekezdésének felülvizsgálata indokolt. 
  
Jelen rendeletmódosítás az 1.)-7.) pontokban foglalt javaslatoknak megfelelő módosításokat 
tartalmazza. 
 
Az önkormányzati rendelet módosítását a 2018. június 10. napján javaslom hatályba léptetni.  
 
 Kéthely, 2018. május …. 
 
 

Molnár Balázs 
polgármester 


