
 Balatonújlak Község Önkormányzatának        
      Képviselő- testülete    

Balatonújlak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

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

a települési hulladékról és közszolgáltatás szervezéséről szóló 3/2014.(II.25) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

Balatonújlak 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 3/2014.(II.25) 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 a PELSO-KOM 
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.” 

2.§ 

A Rendelet 6. § (5 ) bekezdése a következő rendelkezéssel egészül ki:  

Alkalmazható gyűjtőedény: 
„6. § (5) 80 literes gyűjtőedény.” 

3.§ 

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

4.§ 

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



 

 
 

5.§ 
 
A Rendelet 7. fejezetének címében a „közszolgálati” szövegrész helyébe „közszolgáltatási” 
szövegrész lép. 

6.§ 
 

A Rendelet 14. § (2) bekezdésében a „közszolgálati” szövegrész helyébe „közszolgáltatási” 
szövegrész lép. 

7.§ 

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

8.§ 
 

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

9.§ 
 

A Rendelet 12. § helyébe a következő rendelkezés lép:  
 
„12.§ (1) Az ingatlanhasználó az általa - meghatározott anyagfajta vagy hulladéktípus szerint - 
elkülönítetten gyűjtött hulladékot köteles az ingatlanán e célra rendszeresített edénybe a vegyes 
hulladéktól elkülönítve tárolni, és az a megfelelő gyűjtési napon a közterületre ürítésre kihelyezni. 
(2) Az elkülönítetten gyűjtött hulladékok gyűjtésére szolgáló edény kihelyezésére és közterületen 
tárolására vonatkozóan a vegyes hulladékgyűjtő edényzeteknél leírtakat kell betartani. 
(3) Az ingatlanhasználó köteles az ingatlanán legalább az alábbi hulladékok elkülönített 
gyűjtésére: 

a) papír, műanyag, fém anyag-fajtájú tiszta hulladék, 
b) üveg anyag-fajtájú tiszta hulladék, 
c) biológiailag lebomló hulladék, 
d) maradék (vegyes) hulladék. 

10.§ 
 
A Rendelet 17. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:   
 
„17. § (1) Az ingatlanhasználó a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéért a 
Koordináló szerv részére hulladékkezelési közszolgáltatási díjat köteles fizetni. 
 
(2) A közszolgáltatási díjat az ingatlanhasználó a Koordináló szerv által megküldött számla 
alapján, utólag köteles megfizetni, a jogszabályban meghatározott gyakorisággal. 
 
(3) A hulladékszállítási szerződéseket a 6. §-ban megjelölt és alkalmazott szabványos 
hulladékgyűjtő edényzet űrtartalmának figyelembevételével kell megkötni, mely nem lehet 
kevesebb heti 80 liter űrtartalmú edényzetnek megfelelő hulladékmennyiségnél lakásonként 
vagy más rendeltetési egységenként. Ettől eltérni a (4) bekezdésben foglaltak szerint lehet. 
 
(4) A lakóingatlant az önkormányzat által igazoltan életvitelszerűen egyedül használó 
természetes személy ingatlanhasználó – az érintett ingatlanon képződő hulladék mennyiségét 
figyelembe véve – jogosult 60 liter űrmértékű tárolóedény használatára is. A 60 literes 
hulladékgyűjtő alkalmazását kérni kell a közszolgáltatótól. A kérelemnek tartalmaznia kell az 
ingatlanhasználó személyes adatait, a települési önkormányzat által kiadott igazolást az 
ingatlanban élők számáról, családi házas övezetben élők esetén nyilatkozatot a hulladékgyűjtő 
edény rendelkezésre állásáról. 
 
 
 



 

 
 
(5) Az ingatlanhasználó - ha egyébként a közszolgáltatás igénybevételére kötelezett - nem 
tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését arra tekintettel, hogy a közszolgáltatást nem 
veszi igénybe, feltéve, ha a közszolgáltató számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a 
közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állását igazolja. 
 
(6) Az ingatlanhasználó köteles a közszolgáltatónak 8 napon belül bejelenteni, ha 
tulajdonosváltozás vagy egyéb ok folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik. 
 
(7) Az ingatlanhasználó személyében bekövetkezett változás esetén az új tulajdonos nevének és 
elérhetőségi címének a közszolgáltatóhoz történő bejelentése napjáig a háztartási szilárd 
hulladék elszállítása után esedékes közszolgáltatási díjat a régi tulajdonos köteles megfizetni. 
Öröklés esetében a közszolgáltatási díj megfizetésére az örökösök egyetemlegesen 
kötelezettek.” 

11.§ 

(1) Jelen rendelet 2018. június 1. napján lép hatályba. 
(2) Hatályát veszti a Rendelet 9. § b) pontja.  
 
 
Tüske Gáborné       Nagy Gáborné 
polgármester                    jegyző 
 
 
A rendelet kihirdetésének napja: 2018. május  ….. 
 
  
Nagy Gáborné 
jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Balatonújlak Község Önkormányzatának 
P o l g á r m e s t e r e 
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Balatonújlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
a települési hulladékról és közszolgáltatás szervezéséről szóló 
3/2014. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

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

INDOKOLÁSA 
Tisztelt Képviselő-testület! 

A Somogy megyei Kormányhivatal elvégezte Balatonújlak Község Önkormányzat Képviselő-
testületének a települési hulladékról és közszolgáltatás szervezéséről szóló 3/2014.(II.25.) 
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. 6. § (5) bekezdése tartalmazza az alkalmazható gyűjtőedényeket. A felsorolás 
azonban nem tartalmazza a 80 literes gyűjtőedényt. 
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII. 31.) 
Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése értelmében a vegyes hulladék szabványos gyűjtőedényben 
történő gyűjtéséhez a közszolgáltatónak biztosítania kell azt, hogy az ingatlanhasználó legalább 
2 különböző űrmértékű gyűjtőedény közül választhasson. 
A 7. § (1a) bekezdés kimondja, hogy a közszolgáltató a vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló 2 
különböző űrmértékű gyűjtőedény közül - az (1c) bekezdésben meghatározott kivétellel – 
a) a természetes személy ingatlanhasználó részére legalább egy olyan gyűjtőedény választásának 
lehetőségét biztosítja, amelynek az űrmértéke a 80 litert, 
b) a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használó természetes személy ingatlanhasználó 
részére legalább egy olyan gyűjtőedény választásának lehetőségét biztosítja, amelynek 
űrmértéke a 60 litert nem haladja meg.  
A Korm. rendelet fentiekben hivatkozott rendelkezései biztosítják tehát a lakóingatlant egyedül 
és életvitelszerűen használó természetes személy ingatlanhasználók számára a legfeljebb 60 
literes, míg egyéb természetes személy ingatlanhasználók számára a legfeljebb 80 literes 
űrmértékű gyűjtőedény használatára való jogosultságot. 
 
 
 
 
 



 4.) 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. 

5.) 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. 

6.) 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. 12. § (1) bekezdése kimondja, hogy az ingatlanhasználó nem köteles a települési 
hulladék meghatározott anyagfajta vagy hulladéktípus elkülönített gyűjtésére. Ezzel szemben a 
Ht. 39. §-a kimondja, hogy az ingatlanhasználó az általa használt ingatlan területén képződő 
települési hulladékot elkülönítetten gyűjti, és azt - e törvényben meghatározott kivételekkel - a 
közszolgáltatónak átadja. 

8.) Az Ör. 17. §-a rendelkezik a díjfizetésről. 

Az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet kijelöléséről, 
feladatköréről, az adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek részletes 
szabályairól szóló 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet a közszolgáltatási díjról az alábbiak szerint 
rendelkezik: 
10. § (2) A közszolgáltatási díjról a Koordináló szerv negyedévente állít ki számlát 15 napos 
fizetési határidővel. 
12. § A Koordináló szerv a kiszámlázott és az ingatlanhasználó által határidőn belül ki nem fizetett 
közszolgáltatási díj behajtása érdekében intézkedik. 
14. § (1) A 2013. évi CXXXIV. törvény szerinti ideiglenes ellátásnál a közszolgáltatási díjjal 
egyenértékű ingatlanhasználó által fizetendő ideiglenes ellátási díj és a szolgáltatási díj 
megállapításának feltételei az alábbiak szerint alkalmazandók: 
b) a 2013. évi CXXXIV. törvény 3. § (5a) bekezdés szerinti díjfizetési kötelezettséget az
ingatlanhasználó a Koordináló szerv részére teljesíti. 
A Koordináló szerv a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (1036 
Budapest, Lajos u. 103.). 

Jelen rendeletmódosítás az 1.)-8.) pontokban foglalt javaslatoknak megfelelő módosításokat 
tartalmazza. 

Az önkormányzati rendelet módosítását a 2018. június 1. napján javaslom hatályba léptetni. 

 Balatonújlak, 2018. május 17. 

Tüske Gáborné 
polgármester 



TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL 
(A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján) 

Rendelet-tervezet címe: a települési hulladékról és közszolgáltatás szervezéséről szóló 3/2014. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról         
szóló …/2018.(V….) önkormányzati rendelethez 

Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen 

Társadalmi, gazdasági  
hatás: 

Költségvetési 
 hatás: 

Környezeti, egészségügyi 
következmények: 

Adminisztratív terheket 
befolyásoló hatás: 

Egyéb  
hatás: 

A rendelet célja, hogy az Ör. megfeleljen a jogalkotásról 
és a hulladékról szóló törvény rendelkezéseinek; illetve 
a lakosság egyértelmű tájékoztatása érdekében is 
szükséges (lsd. hulladékgyűjtő szigetek pontos helyének 
meghatározása. 

Nincs. Nincs. Nincs. Nincs 

A rendelet megalkotása szükséges, mert: az Ör-nek meg kell felelni a jogalkotásról és a hulladékról szóló törvény rendelkezéseinek. 

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: a kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárását vonhatja maga után.
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 

Személyi:  Szervezeti:  Tárgyi:  Pénzügyi:  

Rendelkezésre áll. Rendelkezésre áll. Rendelkezésre áll. Rendelkezésre áll. 


