
 

 

Kunfehértó Község Önkormányzata  

Képviselő-testületének 

3/2014. (...) önkormányzati rendelet-tervezete  

a  hulladékkezelési közszolgáltatásról 

 

Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés 
a.) pontjában, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht) 88. § (4) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján a hulladékkezelési közszolgáltatásról  az alábbi rendeletet alkot-
ja: 

1.§ 

(1) Képviselő-testület a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartamát a következők szerint 
határozza meg: a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék átvétele, elszállítása, hulladék-
kezelési engedéllyel rendelkező hulladékkezelő létesítményekbe. 

(2) A rendelet hatálya Kunfehértó község közigazgatási területére terjed ki. 

(3) A rendelet személyi hatálya kiterjed a község közigazgatási területén lévő ingatlan tulaj-
donosára, vagyonkezelőjére, birtokosára és használójára (a továbbiakban együtt: tulajdo-
nos) ideértve azt az esetet is, amikor az ingatlan tulajdonosa egyben a hulladék termelője, 
birtokosa. 

(4) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed a települési hulladék alábbi fajtáira: 

a. háztartási hulladék, 
b. szelektíven gyűjtött hulladék, 
c. közterületen elhagyott hulladék, 
d. háztartási hulladékhoz hasonló szilárd hulladék, 
e. lomtalanítás körébe tartozó nagydarabos hulladék. 

(5) Nem terjed ki a rendelet hatálya a veszélyes hulladékra, valamint a települési folyékony 
hulladékra és a velük összefüggő tevékenységre. 

 

(6) A kötelező közszolgáltatást a tulajdonosoknak nem kell azokon a beépítetlen ingatlano-
kon igénybe venni, amelyeken települési szilárd hulladék nem keletkezik.  

2.§ 

(1) A települési szilárd hulladék átvételével, elszállításával, kezelésével kapcsolatos felada-
tok ellátására az Önkormányzat a Kunság-Halas Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-vel  
(továbbiakban: közszolgáltató) köt közszolgáltatási szerződést. 

(2) A közszolgáltató a közszolgáltatási feladatokat teljes körűen látja el. 

3. § 



(1) A települési szilárdhulladék egyes összetevőinek begyűjtőhelyeken, gyűjtőszigeteken tör-
ténő szelektív gyűjtésével kapcsolatos feladatokat a közszolgáltató biztosítja. 

(2) A közszolgáltató a település közterületein lévő szelektív hulladékszigetek igénybevételét 
térítésmentesen biztosítja. 

(3) A közterületen lévő hulladékszigetek pontos helyét az 1. sz. melléklet tartalmazza. 

(4) A közszolgáltató a hulladékszigetek területén, az edényeken kívül elhelyezett hulladékok 
közül kizárólag az egyes edényeken elhelyezett feliratnak megfelelő fajtájú hulladékokat 
szállítja el. 

4. § 

(1) A közszolgáltató a közszolgáltatást jelen rendelet, a közszolgálati szerződés, valamint a 
Ht. és a végrehajtási rendeletekben foglaltak szerint köteles ellátni. 

(2) A hulladék összegyűjtése, elszállítása hetenkénti, az újrahasznosításra alkalmas hulladék 
begyűjtése pedig szükség szerinti gyakorisággal történik a közszolgáltató által előre meg-
határozott időpontokban, a szállítási naptár szerint, a 2. sz. mellékletben foglalt területi, 
időbeli rendben. 

(3) Az esetlegesen elmaradt gyűjtést 24 órán belül vagy az akadály elhárulását követően a 
közszolgáltató haladéktalanul köteles elvégezni. A 24 órát meghaladó ürítés esetén köte-
les legalább egy nappal előbb írásban (szórólapon) értesíteni az érintetteket a gyűjtés 
tényleges időpontjáról. 

5. § 

(1) A hulladék szállítása az e célra szolgáló, az egyes hulladékfajták átvételére alkalmas fel-
építménnyel rendelkező célgéppel végezhető. Ennek során olyan gondossággal kell eljár-
ni, hogy a hulladék a szállítójárműbe történő ürítésekor, illetőleg a szállítás folyamán ne 
szóródjon és más környezetszennyeződést ne okozzon. 

(2) Az ürítésből vagy szállításból eredő szennyeződés esetén a közszolgáltató a hulladék el-
takarításáról, a területszennyeződés mentesítéséről, valamint az eredeti környezeti állapot 
helyreállításáról gondoskodni köteles. 

6. § 

(1) A közszolgáltató, - ha a tulajdonos saját tulajdonú gyűjtőedényzettel nem rendelkezik - a 
tulajdonos részére bérleti díj fejében  gyűjtőedényzetet adhat bérbe.   

(2) A használatba adott gyűjtőedényzet tulajdonjoga a közszolgáltatót illeti meg. 

7. § 

(1) Az ingatlanon keletkező és ott összegyűjtött hulladékot a tulajdonosnak az elszállítás nap-
ján kell az ingatlan előtti útszakasz melletti közterületre kihelyezni oly módon, hogy azok 
a közlekedés biztonságát ne veszélyeztessék, a közterületet ne szennyezzék és abban kárt 
ne tegyenek. 

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon kívüli időpontban a hulladék közterületen történő tárolá-
sa, illetve elhelyezése tilos, kivéve a házhoz menő lomtalanítás alkalmával. 

(3) Az elszállításra váró hulladékot csak a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített 
gyűjtőedényzetben, az azt meghaladó mennyiséget pedig csak a közszolgáltató által biz-



tosított műanyagzsákban lehet kihelyezni. A közszolgáltató által biztosított, az általa for-
galmazott cég megjelöléssel ellátott műanyag zsák ára magában foglalja a zsák előállítá-
sának, a szilárd hulladék elszállításának, valamint elhelyezésének és ártalmatlanításának 
költségét. 

(4) A gyűjtőedényben kizárólag háztartási hulladék helyezhető el.  

(5) A (4) bekezdésben foglaltaknak nem megfelelően kihelyezett hulladék elszállítását a köz-
szolgáltató megtagadhatja. 

(6) A gyűjtőedényzet tisztántartásáról, fertőtlenítéséről annak tulajdonosa (bérlet esetén: 
használója) szükség szerint gondoskodni köteles. 

(7) A gyűjtőedényeket a szállítás napját kivéve közterületen tárolni tilos. 

(8) A közterületen szervezett rendezvény során keletkezett hulladék tárolásáról, szállításáról, 
ártalommentes elhelyezéséről – a közszolgáltatóval kötött külön szerződés alapján – a 
rendezvény szervezője köteles gondoskodni. 

8. § 

A közterületen az ürítés céljából kihelyezett hulladékot válogatni, közterületre kiszórni, vala-
mint másnak a gyűjtőedényébe – annak engedélye nélkül – hulladékot elhelyezni tilos. 

9. § 

A kötelező közszolgáltatásba újonnan bekapcsolódó tulajdonos a közszolgáltatónak köteles 
bejelenteni, hogy a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté vált. Tulajdonváltozás esetén a 
bejelentési kötelezettség az új tulajdonost terheli. 

10. § 

(1) Tulajdonos változás esetén az ingatlan új tulajdonosa 15 napon belül köteles e tényt a 
közszolgáltatónak írásban bejelenteni és a szükséges szerződéskötési kötelezettségének 
eleget tenni. A korábbi tulajdonost a díjfizetési kötelezettség a bejelentés hónapjának 
utolsó napjáig terheli. 

(2) Nem kell közszolgáltatási díjat fizetni a lakatlan ingatlan esetében arra az időre, amíg azt 
nem lakják, vagy használatát szüneteltetik. A lakatlanság és a használat megszüntetésé-
nek tényét a tulajdonos köteles a közszolgáltató felé – a változást követő 15 napon belül – 
bejelenteni. 

11.§ 

(1) A tulajdonos a háztartásában összegyűlő, a közszolgáltatás keretébe nem tartozó, nem 
rendszeresen begyűjtött, a közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtőedényzet mére-
teit meghaladó hulladékot a házhoz menő lomtalanítás keretében szállíttathatja el. A lom-
talanítás lebonyolításáról (a lom gyűjtéséről, elszállításáról, elhelyezéséről) a közszolgál-
tató a közszolgáltatás keretein belül gondoskodik. Nagydarabos hulladékot a közterületre 
kihelyezni csak az elszállítás napján lehet. 

(2) A közszolgáltató meghatározott időpontokban tavasszal, egy alkalommal az előre beje-
lentett időpontban biztosítja a lom elszállítását.  

12. § 

A tulajdonos és a közszolgáltató közötti szerződésnek tartalmaznia kell: 



a) a szerződő felek megnevezését, 
b) értelmező rendelkezések a közszolgáltatás körébe tartozó hulladékokról, 
c) a közszolgáltató tevékenységére vonatkozó általános szabályokat, 
d) a hulladékgyűjtés és szállítás részletes feltételeit, 
e) a közszolgáltató és a tulajdonosok kötelezettségeit, 
f) az Önkormányzat kötelezettségeit, 
g) a közszolgáltatás finanszírozásának elveit és módszereit, 
h) a szerződés hatályát, a megszűntetés és a szerződésszegés eseteit, 
i) záró rendelkezéseket. 

13.§ 

(1) Ha az ingatlanhasználó a zöldhulladék komposztálásáról saját maga nem gondoskodik, a 
zöldhulladékot elkülönítetten köteles gyűjteni. Az önkormányzat a belterületi tulajdono-
sok részére a zöldhulladék gyűjtést előre meghirdetett időpontokban biztosítja. 

(2) A közszolgáltató évente egy alkalommal, előre meghirdetett időpontban köteles biztosí-
tani a településen az elektronikai hulladékgyűjtést. 

14. § 

Az Önkormányzat tagja a Homokhátsági  Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorciális 
Együttműködésnek. A regionális hulladékkezelési rendszer európai uniós támogatás igénybe 
vételével valósult meg. Az Önkormányzat a megvalósult létesítményekre, gépekre, eszközök-
re vagyonkezelői jogot létesített. 

15. § 

(1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatással ellátott területen lévő ingatlan 1.§ (3) bekez-
désében rögzített tulajdonosának személyi adataira vonatkozóan kötelezően adatot kell 
szolgáltatnia a közszolgáltatónak a kötelező szolgáltatásba történő bevonásáról szóló ér-
tesítéssel egyidejűleg. 

(2) A közszolgáltató a tulajdonos személyes adatait (név, születési hely és idő, lakcím) jogo-
sult nyilvántartani és kezelni. 

(3) A közszolgáltató a nyilvántartott személyi adatokat kizárólag a közszolgáltatási feladatai 
ellátásával és jogai érvényesítésével kapcsolatban használhatja fel, jogosulatlannak nem 
adhatja át. 

(4) Szolgáltatási díj tartozás fennállása, meg nem fizetése esetén a köztartozás behajtásáig, 
illetve a végrehajtás elévüléséig tarthatja nyilván a személyi adatokat a közszolgáltató. 

(5) A közszolgáltató köteles a személyes adatok kezelésére jogosult (felelős) személyt, a 
nyilvántartás formáját, módját, valamint a szabályait a jogosulatlan betekintés megakadá-
lyozása érdekében szabályozni. 

(6) A személyes adatok kezelésének és az adatvédelmi követelmények megszegése esetén a 
Btk., károkozás esetén a Ptk. szabályai az irányadók. 

(7) A közszolgáltató a (2) bekezdésben felsorolt személyes adat pontosítása, kiegészítése 
céljából adatszolgáltatást kérhet a jegyzőtől. Az adatszolgáltatás díját a vonatkozó hatá-
lyos jogszabály határozza meg. 

16. § 



(1) Jelen rendelet 2014. március 1-jén lép hatályba kivéve a rendelet 2.§ -a, mely 2014. július 
1. napján lép hatályba. 

(2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg Kunfehértó Község Képviselő-testületének 
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló többször módosított 
16/2008. (IX. 25.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.  

(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik. 

 

Kunfehértó, 2014. január … 

 

              polgármester                                                                       jegyző 

 

Kihirdetési záradék:  

Ezen rendelet 2014. január ….-én kihirdetésre került. 

Kunfehértó, 2014. január ….  

jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. melléklet a  2/2014. (….) önkormányzati rendelethez 

 

 

 

Szelektív gyűjt őszigetek helyszíne: 

 

1. Kunfehértó, Iskola u. 2. – Általános Iskola É-i bejárata mellett,  

2. Kunfehértó, Erdei F. tér – A tér D-i sarka, 

3. Kunfehértó, Rákóczi u. – A COOP ÁBC nagykapuja mellett, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. melléklet a 2/2014. (…) önkormányzati rendelethez 

 

A szilárd hulladék elszállítási rendje 

 

Szilárd hulladék (vegyesen gyűjtött, újrahasznosításra alkalmatlan hulladék): 

- belterület:    Minden héten hétfői napok 06.00 és 18.00 óra között. 

- üdülőterület:  Minden héten hétfői napok 06,00 és 18,00 óra között. (üdülési szezon-

ban) 

 

Szelektív hulladék (újrahasznosításra alkalmas hulladék): 

- gyűjtőpontokon: A közszolgáltató járatterve szerint, előre meghatározott rendszerességgel, 
a telítettség függvényében. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

I n d o k o l á s  

a hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló önkormányzati  
rendelet-tervezethez 

 

A Bkm-i Kormányhivatal törvényességi felhívást tett mulasztásban megnyilvánuló törvény-
sértés miatt. A felhívásban a hivatal kifogásolta, hogy a Képviselő-testület 2013. év során 
nem vizsgálta felül a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló több-
ször módosított 16/2008. (IX. 25.) önkormányzati rendeletét (Ör). A hulladékról szóló 2012. 
évi CLXXXV. törvény (Ht) 2013. január 1-én lépett hatályba. Ezt követően kell ill. kellett a 
helyi rendeleteket felülvizsgálni.  Az idézett jogszabály illetve törvényességi felhívásban fog-
laltaknak jelen javaslat beterjesztésével teszünk eleget. 

A javaslat kidolgozásánál figyelembe vettük a Ht előírásait. Az Ör módosításával szemben új 
rendelet megalkotását tartottuk célszerűnek a könnyebb átláthatóság és esetenként a túlhala-
dott szabályozás kiiktatása miatt. A javaslatban szereplő szabályok sok tekintetben a korábbi 
rendelet szabályait ismétlik. Alapvetően a tekintetben különbözik a két rendelet, hogy a ko-
rábbiban szerepelt a díjmegállapítás. Az új rendelet e szabályokat már nem tartalmazhatja. 

Az 1.§-ban meghatározásra került a közszolgáltatás tartama, illetőleg a rendelet tárgyi és sze-
mélyi hatálya. 

A 2.§-ban kell szerepeltetni a közszolgáltató megnevezését. A javaslat készítésekor még nem 
ismert a pontos megnevezés. A rendelet elfogadásakor minden bizonnyal már pontosan tudni 
fogjuk a társaság nevét. 

A 3.-4.-5.§ -okban a közszolgáltató legfontosabb feladatai kerültek szabályozásra. E szabá-
lyok a korábbi rendeletben is hasonlóan szerepeltek. 

A 6.§-ban új jogintézményként a „bérlet” lehetősége szerepel. Erre elsősorban az üdülőterüle-
ten lehet majd szükség. 

A 7.§-ban a tulajdonos kötelezettségei szerepelnek. E szabályok sem tartalmaznak lényeges 
változásokat a korábbiakhoz képest. 

A 8.§ -ban a „kukázás” tiltására vonatkozó szabály szerepel. E magatartás a településen ko-
rábban sem volt jellemző, de a későbbi, esetleges problémák elkerülése céljából a javaslat 
tartalmazza a tiltást. 

A 9-10.§ -okban a tulajdonosváltozás esetén követendő eljárás került szabályozásra. A javas-
latban is szerepel a „szüneteltetés” lehetősége.  

A 11.§-ban a lomtalanításra vonatkozó, a korábbiakkal megegyező szabályok szerepelnek. 



A 12.§-ban, kötelező tartalmi elemként szerepel a közszolgáltatási szerződés elemeinek felso-
rolása.  

A 13.§-ban a zöldhulladék kezelésre vonatkozó szabályok szerepelnek.  

A 14.§ technikai jellegű szabályt tartalmaz. 

A 15.§ -ban az adatkezelésre vonatkozó szabályok szerepelnek. 

A rendelet záró rendelkezéseit a 16.§ tartalmazza. A hatályba lépés időpontjára vonatkozó 
tervezet csak abban az esetben lesz reáli, ha a jelenleg zajló szervezeti átalakulás megtörténik, 
az új szolgáltatóval megkötésre kerül a közszolgáltatási szerződés. Amennyiben erre nem 
kerül sor, a hatályba lépés időpontját halasztani kell. A rendelet hatályba lépésével egyidejű-
leg a korábbi rendeletet hatályon kívül kell helyezni.  

 

Kunfehértó, 2013. január 15. 

 

 

Csupity Zoltán 
címzetes főjegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

H a t á s v i z s g á l a t  

a hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló önkormányzati  
rendelet-tervezethez 

 

A rendelet települési közösségre gyakorolt új, a korábbiaktól eltérő hatása elenyésző tekintet-
tel arra, hogy a korábbi, hasonló tárgyú rendelet 2008. óta hatályban van. Ehhez képes a ter-
vezet számottevő új szabályokat nem tartalmaz. Ugyancsak nem számottevő a tervezet gazda-
sági hatása. Anyagi teher növekedésével nem jár. Új kötelezettségeket nem tartalmaz. Ebből 
következően a költségvetési hatása is elenyésző. 

A tervezet környezeti és egészségügyi hatása nem kimutatható. A szolgáltató rendelkezik a 
hulladékkezelés korszerű módszereit biztosítani tudó technikai felszerelésekkel, berendezé-
sekkel. 

A tervezet adminisztratív teher növekedéssel nem jár. Az a korábbi szabályozáshoz képest 
inkább csökkenti a e terheket. 

A tervezet megalkotásának szükségességét az indoklás bevezető részében ismertettem. A ter-
vezet elfogadásának elmaradása a Kormányhivatal részéről további jogi lépések megtételét 
eredményezné.  

A tervezet hatályba lépését követően az alkalmazás személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételei mind a szolgáltató, mind pedig az Önkormányzat részéről.  

 

Kunfehértó, 2014. január 15. 

 

 

Csupity Zoltán 
címzetes főjegyző 

 

 



  

 

  


