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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete utoljára a 2013. október 24-i ülésén 

megalkotott 30/2013. (X.25.) önkormányzati rendeletével módosította a tárgyban jelzett 

rendeletét.  

 

A jogszabályi környezet az azóta eltelt időszakban nem változott jelentősen, különös 

tekintettel az alábbiakban részletezettekre: 

 

 A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. §-a tételesen felsorolja azokat a 

tárgyköröket, amelyeket a helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben 

szabályozhat, illetve amelyeket szabályoznia kell. Ezen elemek a jelenleg hatályos 

rendeletünkben szabályozásra kerültek. 

 Ugyanezen törvény 88. § (1) bekezdés 17. pontja értelmében felhatalmazást kapott a 

Kormány, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításának részletes 

szabályait, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj szerkezetét, a (3) 

bekezdés b) pontjának bb) alpontjában a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj 

megállapításáért felelős miniszter, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás díjait, 

a díjalkalmazási feltételeket, a díjmegfizetés rendjét rendeletben állapítsa meg. Ezen 

rendeletek megalkotására, kihirdetésére, hatályba lépésére a mai napig nem került sor. 

 Ugyanezen szakasz (4) bekezdésének d) pontja kizárólag arra ad felhatalmazást a 

települési önkormányzat képviselő-testületének, hogy a 

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjra vonatkozó, a (3) bekezdés b) 

pontjának bb) alpontja szerinti miniszteri rendeletben nem szabályozott díjalkalmazási 

és díjfizetési feltételeket rendeletben állapítsa meg.  

 

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

Korm. rendelet 2015. július 1. napján hatályba lépő 7. § (1a) bekezdése az alábbiak szerint 

rendelkezik: 

 

„(1a) 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.” 

 

Fenti rendelkezésre figyelemmel felülvizsgáltuk jelenleg hatályos rendeletünket és a július 1. 

napján hatályba lépő magasabb szintű jogszabállyal ellentétes szabályozási elemeket annak 

megfelelően javasoljuk módosítani (ezzel párhuzamosan pontosításra került néhány további 

elem, ezek azonban technikai jellegűek: az értelmező rendelkezések közül kivezettük a 

magasabb szintű jogszabályban definiált fogalmakat, valamint az 1. §-ban bevezetett 

fogalomhoz igazítottuk a rendelet fogalomhasználatát). 

 

A közszolgáltatóval folytatott vezetői egyeztetés és a gyakorlati tapasztalatok alapján az 

arányos költségviselés elvének érvényesítése érdekében kidolgozásra kerültek a 

rendelettervezetben – a nem lakott társasházi ingatlanokhoz hasonlóan – a nem lakott családi 

házakra vonatkozó feltételek, az életvitelszerűen lakóingatlanként használt üdülőingatlanokra, 



az időlegesen használt üdülőingatlanokra, valamint a külterületi ingatlanokra vonatkozó 

részletszabályok. 

 

A külterületi ingatlanokon – gyűjtőpontos rendszerben – jelenleg is biztosított a 

hulladékszállítás, de ezért az ingatlanhasználók közszolgáltatási díjat nem fizetnek, ezzel 

jelentős veszteséget okozva a cégnek. Fentiek miatt indokolt a használók részére díjfizetési 

kötelezettség megállapítása. 

A szolgáltató által számított többletköltség ezen ingatlanok vonatkozásában jelenleg csaknem 

15 M Ft. A földhivatali adatok alapján 1983 darab zártkert van városunkban, ebből előzetes 

becsléseink alapján 1500-1600 kiskerthasználó fizeti majd a közszolgáltatás díját, így a 

rendeletmódosítás hatására e költségek viselése a továbbiakban nem a város többi lakóját és 

nem a közszolgáltatót terheli majd. 

  

Az előterjesztés szöveges része a rendelettervezet indoklásaként is szolgál. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az 1. számú mellékletként csatolt rendelettervezet 

elfogadását! 

 

 

Komló, 2015. május 21. 

dr. Vaskó Ernő 

címzetes főjegyző 



1. sz. melléklet 
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KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

…/2015. (…. ...) önkormányzati 

r e n d e l e t e  
 

 

A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉK KEZELÉSÉVEL 

(gyűjtésével, elszállításával és ártalommentes elhelyezésével) 

KAPCSOLATOS KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL 

ÉS ANNAK KÖTELEZŐ IGÉNYBEVÉTELÉRŐL 

szóló 15/2002. (VII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) a) pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva, a Hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § 

(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 
 

1.§ 

 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének a települési szilárd hulladék kezelésével 

(gyűjtésével, elszállításával és ártalommentes elhelyezésével) kapcsolatos közszolgáltatásról 

és annak kötelező igénybevételéről szóló 15/2002. (VII.01.) önkormányzati rendelete (a 

továbbiakban: Rendelet) 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„4. § 

 

E rendelet alkalmazásában: 

1. Átadóhely: a közterületnek az az ingatlan előtti része (járda vagy úttest), amelyen a 

hulladékgyűjtő edényzet csak az ürítés napján (idején) helyezhető ki az ürítés 

elvégezhetősége céljából.  

2. Hulladék átmeneti tárolása: a szükséges kezelés megtörténtéig a bomló szerves anyagot 

nem tartalmazó hulladék korlátozott ideig - legfeljebb 1 évig - tartó, az ember és az 

élővilág egészségét, illetve a környezetkárosítást kizáró, a környezettől elhatárolt módon, 

megfelelő műszaki védelmi rendszerrel ellátott helyen való elhelyezése, amennyiben a 

hulladék hasznosításának vagy ártalmatlanításának lehetősége ideiglenesen korlátozott 

vagy nem áll fenn. Ilyen átmeneti tárolás történhet: 

 Átrakóállomás, 

 Hulladékudvar  

3. Hulladékgyűjtés: a hulladékoknak a keletkezési hely közelében, a környezettől a további 

kezelés által meghatározott elhatárolt módon, korlátozott ideig történő felhalmozása és 

tárolása, amely előkészítési műveleteket is magába foglalhat. 

4. Hulladékszállítás: az összegyűjtött hulladéknak a nem azonos telephelyen lévő kezelési 

helyek között megfelelő szállítójárművel, szállítóeszközzel történő szándékolt mozgása, 

az ember és élővilág egészségét nem veszélyeztető, illetve környezetkárosítást kizáró 

módon. 

5. Települési szilárd hulladék: az ingatlanon keletkező háztartási és egyéb a háztartási 

hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű, azzal együtt keletkező más szilárd 

halmazállapotú visszamaradt anyag, mely a külön jogszabályban meghatározott előírások 

szerint veszélyesnek nem minősülő szilárd hulladék. 



6. Tiszta építési törmelék és föld: a lerakóhelyi takarásra alkalmas, kommunális hulladéktól 

és műanyagoktól és bitumen származékoktól mentes építmény-bontásból származó 

törmelék, valamint a fenti anyagoktól mentes föld.” 

 

2. § 

 

A Rendelet 8. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(4) A legkisebb kötelezően igénybe veendő gyűjtőedény (fém vagy műanyag) mérete: 

társasház és lakásszövetkezet esetén:  

a) tízemeletes tömblakásos épületekben lépcsőházanként 3 darab 770 literes, 

b) négyemeletes tömblakásos épületeknél 

ba) 14-16 lakásonként egy darab 1100 literes BOBR szabványú edényzet 

biztosítása kötelező, 

bb) 13, illetve ennél kisebb lakásszám esetén 1 db 770 literes hulladékgyűjtő 

edényzet biztosítása kötelező.” 

 

3. § 

 

A Rendelet 16. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(6) A nem lakott családi ház esetében a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének 

feltételeiről szóló kormányrendeletben a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használó 

természetes személy ingatlanhasználó részére előírt maximális méretű gyűjtőedény (60 liter) 

után kiszámított díjtétel 20 %-kal csökkentett mértékét kell megfizetni. 

 

4. § 

 

A Rendelet 16. §-a a következő (8)-(10) bekezdéssel egészül ki: 

 

(8) Életvitelszerűen lakás céljára használt üdülőingatlan esetében a díjtétel 

megállapításánál a családi házas ingatlanhasználókra vonatkozó szabályokat kell 

alkalmazni. 

 

(9) Időlegesen használt üdülőingatlan esetében a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 

végzésének feltételeiről szóló kormányrendeletben a természetes személy 

ingatlanhasználó részére előírt maximális méretű gyűjtőedény (80 liter) után 

kiszámított díjtétel 50 %-kal csökkentett mértékét kell megfizetni. 

 

(10) Azon külterületi lakóingatlanok és zártkertek esetében, ahol a közszolgáltatás 

gyűjtőpontos rendszerben biztosított, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 

végzésének feltételeiről szóló kormányrendeletben a lakóingatlant egyedül és 

életvitelszerűen használó természetes személy ingatlanhasználó részére előírt 

maximális méretű gyűjtőedény (60 liter) után kiszámított díjtétel 50 %-kal csökkentett 

mértékét kell megfizetni. 

 

5. § 

 

A Rendelet 

a) 7. §-ában az „az ingatlantulajdonos/használó” szövegrész helyébe, 



b) 8. § (1) bekezdésében az „az ingatlan tulajdonosa/használója” szövegrész helyébe, 

c) 9. § (1) bekezdésében az „a tulajdonos” szövegrész helyébe, 

d) 9. § (4) bekezdésében az „az ingatlantulajdonos, használó” szövegrész helyébe, 

e) 11. § (2) bekezdésében az „az ingatlan tulajdonosa, használója” szövegrész helyébe, 

f) 11. § (4) bekezdésében az „a tulajdonos (használó)” szövegrész helyébe, 

g) 18. § (1) bekezdésében az „a tulajdonos” szövegrész helyébe 

az „az igénybevevő” szövegrész lép. 

 

7. § 

 

Ez a rendelet 2015. július 1. napján lép hatályba. 

 

8. § 

 

Hatályát veszti a Rendelet 19. §-a. 

 

 

 

Komló, 2015. június 4. 

 

 

 

 

dr. Vaskó Ernő       Polics József 

 címzetes főjegyző       polgármester 


