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Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának  
                  Képviselő-testülete 
 
KISZOMBOR 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 2. § (1) bekezdés 39. 
pontja szerint: „39. lomhulladék: az ingatlanhasználótól a közszolgáltató által a lomtalanítás 
során átvett olyan háztartási hulladék, amely a közszolgáltatás keretében rendszeresített 
gyűjtőedény méreteit meghaladja”. 
 
A Ht. 42. § (1) bekezdés c) pontja alapján a közszolgáltató a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatás keretében a lomtalanítás körébe tartozó lomhulladékot az ingatlanhasználóktól 
összegyűjti, átveszi és elszállítja. 
 
A Ht. 44. §-a előírja az alábbiakat: „44. § (1) A közszolgáltató évente legalább 1 alkalommal 
gondoskodik a lomtalanítás megszervezéséről és a lomtalanítás során a közszolgáltatónak 
átadott vagy közterületre helyezett lomhulladék átvételéről, összegyűjtéséről, elszállításáról. 
(2) A közszolgáltató törekszik arra, hogy az elkülönített hulladékgyűjtési rendszert több 
hulladékáramra kialakítsa, és azt, valamint a lomtalanítást házhoz menő gyűjtésként 
szervezze meg. 
(3) A közszolgáltató törekszik arra, hogy a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék a képződés 
helyétől az elérhető leggazdaságosabb módon és legrövidebb időn belül kerüljön hasznosító 
vagy ártalmatlanító létesítménybe.” 
 
A Ht. 40. § (3) bekezdése a következő rendelkezést tartalmazza: „(3) Házhoz menő 
lomtalanítás esetében a lomtalanításra vonatkozó közszolgáltatást az ingatlanhasználó 
csak a közszolgáltatóval előre egyeztetett időpontban veheti igénybe, és ilyen esetben a 
lomhulladék közterületen nem helyezhető el.” 
 
Fentiekkel összefüggésben Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
zöldszámos házhoz menő lomtalanítási rendszer bevezetése tárgyú 186/2017.(X. 31.) KNÖT 
határozatával akként határozott, hogy támogatja a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit 
Zrt. (a továbbiakban: Közszolgáltató) előre egyeztetett időpontban történő lomtalanítási 
rendszer bevezetésére irányuló javaslatát, egyúttal felkérte a polgármestert, hogy az új 
lomtalanítási rendszer bevezetésével kapcsolatos állásfoglalást küldje meg a Közszolgáltató 
részére.  



A házhoz menő lomtalanítás bevezetése érdekében szükséges módosítani a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 10/2015.(V. 27.) önkormányzati rendeletet, 
valamint a Közszolgáltatóval megkötött Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést. 
 
A módosító rendelet tervezete, valamint a közszolgáltatási szerződés módosításának tervezete 
a Közszolgáltatóval történt egyeztetést követően elkészült a jelen előterjesztés mellékleteit 
képező tartalommal. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, valamint a 
módosító rendeltet megalkotni, és a szerződés-módosítás tárgyában dönteni szíveskedjen. 
 
 
Kiszombor, 2017. november 22. 
 

Tisztelettel: 
 

Szegvári Ernőné 
  polgármester 

 



Tárgy: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosítása - házhoz menő 
lomtalanítási rendszer bevezetésével kapcsolatban 
 
_____/2017.(XI. 28.) KNÖT h. 
 

HATÁROZATI  JAVASLAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosítása - házhoz menő lomtalanítási 
rendszer bevezetésével kapcsolatban tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szegedi 
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-vel (6728 Szeged, Városgazda sor 1., képviseli: Dr. 
Koltainé Farkas Gabriella ügyvezető igazgató) – mint Közszolgáltatóval – a hulladékról szóló 
2012. évi CLXXXV. törvény és az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására 
létrehozott szervezet kijelöléséről, feladatköréről, az adatkezelés módjáról, valamint az 
adatszolgáltatási kötelezettségek részletes szabályairól szóló 69/2016. (III.31.) Korm. 
rendeletben előírtakra tekintettel, a Képviselő-testület 165/2017. (IX. 26.) KNÖT határozata 
alapján megkötött - 2017. október 1. napjától hatályos – Hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási szerződésnek a jelen 1. számú módosítását a határozat 1. melléklete szerinti 
tartalommal elfogadja. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Szegvári Ernőné polgármestert, hogy a 
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés jelen – a házhoz menő lomtalanítási 
rendszer bevezetésével kapcsolatos - 1. számú módosítását, valamint a módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt közszolgáltatási szerződést aláírja.  
 
A Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés 1. számú módosítása a határozat 
mellékletét képezi. 
 
A határozatról értesül: 
- Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 
- Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. 
- Szegvári Ernőné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyző 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 
 



HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZ ŐDÉS 
1. számú módosítása 

 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata  
Székhely: 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. 
KSH azonosító: 15726889-8411-321-06 
Törzskönyvi azonosító: 726885 
Adószám: 15726889-2-06 
Bankszámlaszám: 1173074-15354707 
Számlavezető pénzintézet: OTP Bank Nyrt. Makó 
Képviseli: Szegvári Ernőné polgármester 
mint a kötelező közszolgáltatást megrendelő (továbbiakban: Megrendelő), másrészről 
 

Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 
Székhely: 6728 Szeged, Városgazda sor 1.  
Cégjegyzékszám: 06-09-022850 
KSH – statisztikai számjel: 2595417-3821-572-06 
Adószám: 25595417-2-06 
Bankszámlaszám: 12001008-01561765-00100008 
Számlavezető pénzintézet: Raiffeisen Bank Zrt.  
KÜJ azonosító: 103479651 
KTJ azonosító: 100304160 
Képviseli: Dr Koltainé Farkas Gabriella ügyvezető igazgató 
mint Közszolgáltató (továbbiakban: Közszolgáltató) 
(továbbiakban együttesen: Felek) között a mai napon, az alábbi feltételekkel: 
 

Előzmények 
 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének .../2017. (XI. …) 
önkormányzati rendeletével a házhoz menő lomtalanítás bevezetése érdekében a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 10/2015.(V. 27.) önkormányzati rendelete 
módosításra került. 
 

Tekintettel arra, hogy Közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatait a 
10/2015.(V. 27.) önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelően köteles ellátni a 
Megrendelő és Közszolgáltató között 2017. szeptember. 28. napján létrejött – 2017. október 1. 
napjától hatályos – hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosítása vált 
szükségessé. 
 

A fentiekre tekintettel Felek a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést az alábbi 
tartalommal módosítják: 
 

1. Felek a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés V.3. pontját az alábbiak 
szerint módosítják: 
 

„3. A nem veszélyes, háztartási hulladék részét képező lomhulladék szervezett 
összegyűjtéséről, elszállításáról a Közszolgáltató a közszolgáltatásba bevont bel- és 
külterületen évente egy alkalommal március 15. és november 15. közötti időszakban 
gondoskodik. A Közszolgáltató a lomtalanítási szolgáltatást házhoz menő lomtalanítással, 
illetve azon ingatlanok esetében, melyek gyűjtőjárművel nem megközelíthetőek 
gyűjtőpontra kihelyezett konténerrel - kezelő biztosításával - látja el.” 

 



2. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosítással nem érintett részei 
változatlan formában hatályban maradnak. 
 

3. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szolgáltatási szerződés V. 3. pontjának 
módosítása 2018. január 1. napjától lép hatályba. 
 
 

Kiszombor, 2017. …………………  Szeged, 2017……………………………….. 
 
 

…………………………………….  ………..…………………………………..  
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata  Szegedi Hulladékgazdálkodási  

Nonprofit Kft. 
Szegvári Ernőné    Dr. Koltainé Farkas Gabriella 
   polgármester     ügyvezető igazgató 
 
 



TERVEZET! 
 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
   /2017.(XI.    .) önkormányzati rendelete 

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló  
10/2015.(V. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi 
CLXXXV. törvény 35. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában 
meghatározott hulladékgazdálkodási feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 10/2015.(V. 27.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: R.) 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(2) A közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel, minősítő okirattal 
és megfelelőségi véleménnyel rendelkező Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 
(6728 Szeged, Városgazda sor 1.).” 
 

2. § 
 
Az R. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„4. § 
 
(1) A települési hulladék fogalma alá nem tartozó egyéb hulladék elszállításáról saját 
költségén az köteles gondoskodni, akinél az keletkezett. Az ilyen hulladékok elszállítását 
megrendelés alapján a közszolgáltató külön díjazás ellenében végzi. 
(2) A település közterületén hulladékot elhelyezni tilos. A közszolgáltató köteles az általa 
összegyűjtött hulladékot a kijelölt hulladéklerakó telepre elszállítani. 
(3) A nem veszélyes, háztartási hulladék részét képező lomhulladék szervezett 
összegyűjtéséről, elszállításáról a közszolgáltató a közszolgáltatásba bevont bel- és 
külterületen évente egy alkalommal március 15. és november 15. közötti időszakban 
gondoskodik. A közszolgáltató a lomtalanítási szolgáltatást házhoz menő lomtalanítással, 
illetve azon ingatlanok esetében, melyek gyűjtőjárművel nem megközelíthetőek gyűjtőpontra 
kihelyezett konténerrel - kezelő biztosításával - látja el. A közszolgáltató a lomtalanítás 
igénybevételének feltételeiről honlapján, a médián keresztül, valamint írásban (szórólapon) 
értesíti az ingatlanhasználókat. A gyűjtőpontos lomtalanítás időpontjáról az önkormányzat és a 
közszolgáltató előre egyeztet. 
(4) A házhoz menő és a gyűjtőpontos lomtalanítást térítésmentesen csak a közszolgáltatási 
díjhátralékkal nem rendelkező ingatlanhasználók vehetik igénybe. A házhoz menő 
lomtalanítás térítésköteles az évi egy alkalmat meghaladó igénybevétel esetén. Térítésköteles 
továbbá a házhoz menő és gyűjtőpontos lomtalanítás a közszolgáltatási díjhátralék fennállása 
esetén. 
(5) A házhoz menő lomtalanítást a közszolgáltató az ingatlanhasználó bejelentése alapján, 
előre egyeztetett időpontban a bejelentő által megadott címre érkezve végzi. A megrendelés 
feltétele, hogy az ingatlanhasználó az egyeztetett időpontot a közszolgáltató részére 
visszaigazolja, ennek hiányában a lomtalanításra nem kerül sor. 



(6) A házhoz menő lomtalanítás időpontjában az ingatlanhasználónak a helyszínen 
gondoskodnia kell a lomhulladék közszolgáltatónak történő átadásáról. A lomhulladék 
hatékonyabb elszállítása és a szétszóródás megakadályozása érdekében a nagydarabos lom 
(pl.: bútor) kivételével a lomhulladék kizárólag bezsákolva, kötegelve adható át a 
közszolgáltatónak. Az ettől eltérő módon átadni kívánt hulladékot a közszolgáltató csak külön 
díjfizetés ellenében köteles elszállítani. A házhoz menő lomtalanítás esetében a lomhulladék 
közterületen nem helyezhető el. 
(7) Nem tartozik a házhoz menő és a gyűjtőpontos lomtalanítás körébe, így nem kerül 
elszállításra: 

a) a veszélyes hulladék, a gumiabroncs, 
b) az elektromos, elektronikai készülék, 
c) a nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermék és hulladék, valamint az 
 elhalt állatok tetemei, 
d) a mezőgazdasági és az ipari hulladék, 
e) az építési, bontási hulladék, 
f) a hulladékká vált gépjárművek, valamint azok alkatrészei, 
g) a rendszeres hulladékszállítás körébe tartozó háztartási hulladék és a zöldhulladék. 

(8) A házhoz menő és a gyűjtőpontos lomtalanítás lebonyolítását követően az 
ingatlanhasználónak a lomhulladék közszolgáltató általi átvételét aláírásával igazolnia kell. 
(9) Amennyiben a házhoz menő lomtalanítást megrendelő ingatlanhasználó a lomtalanítás 
időpontjában kötelezettségeinek nem tud eleget tenni, köteles a képviseletéről gondoskodni. 
Ennek hiányában az átadni kívánt lomhulladék elszállítására a közszolgáltató nem köteles. 
(10) A közszolgáltatásba bevont területen található társasházak, lakásszövetkezetek és 
többlakásos ingatlanok ingatlanhasználói részére a házhoz menő lomtalanítást a 
közszolgáltató évente egy alkalommal biztosítja úgy, hogy annak időpontját az 
ingatlanhasználók közösen határozzák meg. A társasház, lakásszövetkezet, valamint a 
többlakásos ingatlan képviseletére a házhoz menő lomtalanítás lebonyolítása során a közös 
képviselő jogosult, aki köteles az ingatlanhasználó (5) – (9) bekezdésben meghatározott 
kötelezettségeinek teljesítésére. 
(11) A gyűjtőedények környékének szükség szerinti feltakarításáról az ingatlanhasználó 
köteles gondoskodni, kivéve, ha hulladék a közszolgáltató hibájából szóródott szét. 
A lomtalanítást követően a közszolgáltató köteles a helyszínt az eredeti állapotba 
visszaállítani, a gyűjtés során elhullott hulladékot eltakarítani, amely tevékenységért külön 
díjat nem számolhat fel. 
(12) A települési hulladék ártalommentes elhelyezése a Szeged, Sándorfalvi úti Központi 
Hulladéklerakó Telepen (Szeged 01207/28 hrsz.) történik.” 
 

3. § 
 

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a kihirdetését követő napon lép 
hatályba. 
(2) A 2. § (3)-(10) bekezdése 2018. január 1-jén lép hatályba. 
 
 Szegvári Ernőné sk. Dr. Kárpáti Tibor sk. 
 polgármester  jegyző 
 

A rendelet kihirdetésének időpontja: 2017. november     
 
            Dr. Kárpáti Tibor 
          jegyző 



ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló  

10/2015. (V. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
____/2017. (____ ) önkormányzati rendelethez 

 
 
Társadalmi hatás: a lakosok a saját időbeosztásukhoz tudják igazítani a lomok elszállítását, a 
lomtalanítás házhoz megy, kényelmesebbé válik. 
 
Gazdasági hatás: nincs. 
  
Költségvetési hatás: nincs. 
 
Környezeti és egészségügyi következmények: a közterületi lomtalanításhoz képest 
csökkenhet a hulladék széthordása, javulhat a köztisztaság. 
 
Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: nem releváns. 
 
A jogszabály megalkotásának szükségessége: A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. 
törvény (a továbbiakban: Ht.) 42. § (1) bekezdés c) pontja alapján a közszolgáltató a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében a lomtalanítás körébe tartozó lomhulladékot 
az ingatlanhasználóktól összegyűjti, átveszi és elszállítja.  
A Ht. 44. §-a előírja az alábbiakat: „44. § (1) A közszolgáltató évente legalább 1 alkalommal 
gondoskodik a lomtalanítás megszervezéséről és a lomtalanítás során a közszolgáltatónak 
átadott vagy közterületre helyezett lomhulladék átvételéről, összegyűjtéséről, elszállításáról. 
(2) A közszolgáltató törekszik arra, hogy az elkülönített hulladékgyűjtési rendszert több 
hulladékáramra kialakítsa, és azt, valamint a lomtalanítást házhoz menő gyűjtésként szervezze 
meg.” 
A Ht. 35. §-a és 88. §-a ad felhatalmazást a Képviselő-testületnek a rendelet megalkotására. 
 
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek: 
A személyi, szervezeti tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak. 
 
 
Kiszombor, 2017. november 22. 
 
 

  Dr. Kárpáti Tibor 
jegyző 



INDOKOLÁS 
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló  

10/2015. (V. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
____/2017. ( ______ ) önkormányzati rendelethez 

 
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 2. § (1) bekezdés 39. 
pontja szerint: „39. lomhulladék: az ingatlanhasználótól a közszolgáltató által a lomtalanítás 
során átvett olyan háztartási hulladék, amely a közszolgáltatás keretében rendszeresített 
gyűjtőedény méreteit meghaladja”. 
 
A Ht. 42. § (1) bekezdés c) pontja alapján a közszolgáltató a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatás keretében a lomtalanítás körébe tartozó lomhulladékot az ingatlanhasználóktól 
összegyűjti, átveszi és elszállítja. 
 
A Ht. 44. §-a előírja az alábbiakat: „44. § (1) A közszolgáltató évente legalább 1 alkalommal 
gondoskodik a lomtalanítás megszervezéséről és a lomtalanítás során a közszolgáltatónak 
átadott vagy közterületre helyezett lomhulladék átvételéről, összegyűjtéséről, elszállításáról. 
(2) A közszolgáltató törekszik arra, hogy az elkülönített hulladékgyűjtési rendszert több 
hulladékáramra kialakítsa, és azt, valamint a lomtalanítást házhoz menő gyűjtésként szervezze 
meg. 
(3) A közszolgáltató törekszik arra, hogy a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék a képződés 
helyétől az elérhető leggazdaságosabb módon és legrövidebb időn belül kerüljön hasznosító 
vagy ártalmatlanító létesítménybe.” 
 
A Ht. 40. § (3) bekezdése a következő rendelkezést tartalmazza: „(3) Házhoz menő 
lomtalanítás esetében a lomtalanításra vonatkozó közszolgáltatást az ingatlanhasználó csak a 
közszolgáltatóval előre egyeztetett időpontban veheti igénybe, és ilyen esetben a lomhulladék 
közterületen nem helyezhető el.” 
 
Fentiekkel összefüggésben Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
zöldszámos házhoz menő lomtalanítási rendszer bevezetése tárgyú 186/2017.(X. 31.) KNÖT 
határozatával akként határozott, hogy támogatja a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit 
Zrt. előre egyeztetett időpontban történő lomtalanítási rendszer bevezetésére irányuló 
javaslatát, egyúttal felkérte a polgármestert, hogy az új lomtalanítási rendszer bevezetésével 
kapcsolatos állásfoglalást küldje meg a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. részére.  
 
A házhoz menő lomtalanítás bevezetése érdekében szükséges módosítani a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 10/2015.(V. 27.) önkormányzati rendeletet. 
 
A rendelet-tervezet az uniós jogból eredő kötelezettségekkel összhangban áll, a jogalkotásról 
szóló 2010. évi CXXX. törvény 20. §-ában foglalt egyeztetési kötelezettség rendelet 
tervezetével szemben nem áll fenn. 
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