
Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 
6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. 
Tel/Fax: 62/525-090 
E-mail: phkiszombor@vnet.hu 

Üsz.: 22-119/2015.  Tárgy: A hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatásról szóló rendelet módosítása 

      Mell .: 1 pld. rendelet-tervezet 
       (hatásvizsgálati lap, indokolás) 
 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának  
                   Képviselő-testülete 
 
KISZOMBOR 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
2015. július 1. napján hatályba léptek a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének 
feltételeiről szóló 385/2014.(XII. 31.) Korm. rendelet 7. § (1a)-(1c) bekezdései, amelyek az 
alábbi rendelkezéseket tartalmazzák: 
 
„(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. 
(1b) Az (1a) bekezdés b) pontja szerinti jogosultságot az ingatlanhasználó csak abban az 
esetben veheti igénybe, ha annak tényét, hogy a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen 
használja, a települési önkormányzat által kiadott igazolás útján a közszolgáltató részére 
bizonyítja. 
(1c) A közszolgáltató által felajánlott mindkét gyűjtőedény űrmértéke abban az esetben 
haladhatja meg az (1a) bekezdés szerinti űrmértéket, ha a közszolgáltató által felajánlott 
gyűjtőedény egyedi azonosító jellel rendelkezik, és az adott ingatlanhoz tartozó gyűjtőedény 
ürítésének tényét az azon elhelyezett egyedi azonosító jel alapján az ürítéskor elektronikus 
úton rögzíti.” 
 
Ugyancsak 2015. július 1. napján lépett hatályba a 385/2014.(XII. 31.) Korm. rendelet 7. § (2) 
bekezdésének d) pontja: 
„(2) A választási lehetőséget az ingatlanhasználó számára a közszolgáltató úgy ajánlja fel, 
hogy a választható gyűjtőedény űrmértéke igazodjon az érintett ingatlanon képződő hulladék 
mennyiségéhez, figyelembe véve 
(…) 
d) az érintett ingatlant használó természetes személy (1a) bekezdés b) pontja szerinti 
jogosultságát (ha van ilyen személy)” 
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A Magyar Közlöny 2015. évi 98. számában megjelent a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 
végzésének feltételeiről szóló 385/2014.(XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról szóló 
174/2015.(VII. 6.) Korm. rendelet. A 2015. július 7. napján hatályba lépett módosítás 
értelmében a Korm. rendelet „7. § (1a)-(1c) bekezdésében, valamint a 7. § (2) bekezdés d) 
pontjában foglaltakat 2016. január 1-jétől kell alkalmazni.” 
 
A települési szilárd hulladék kezelésére vonatkozó helyi önkormányzati rendeletek a 
hulladékkezelési közszolgáltatásban alkalmazandó gyűjtőedényzet méretei tekintetében a 
2015. július 1-jei jogszabályváltozás okán jórészt már módosításra kerültek. Tekintettel 
azonban a 2015. július 7-én hatályba lépett módosító jogszabályra, a települési 
önkormányzatoknak lehetőségük nyílik arra, hogy a központi szabályozással összhangban a 
gyűjtőedényzet méretére vonatkozó helyi szabályozás alkalmazását elhalasszák. 
 
A Csongrád Megyei Kormányhivatal a hulladékkezelési közszolgáltatást érintő 
jogszabályváltozásról szóló tájékoztató levelében hangsúlyozza, hogy a szabályozás 
alkalmazásának elhalasztása nem azonos a rendelet hatálybalépésének elhalasztásával. A 
jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 8. § (2) bekezdése értelmében a már hatályba 
lépett jogszabály hatálybaléptető rendelkezése nem módosítható. Ennek megfelelően a 2015. 
július 1. napján hatályba lépett hulladékgazdálkodást érintő rendeletek időbeli hatálya nem 
változik, azonban erre irányuló képviselő-testületi döntés meghozatala esetén a rendelet 
gyűjtőedényzetre vonatkozó rendelkezéseinek alkalmazása elhalasztható. 
 
A fentiekből az következik, hogy amennyiben a Tisztelt Képviselő-testület élni kíván a 
halasztás lehetőségével, úgy ezt a 174/2015.(VII. 6.) Korm. rendelet szövegezésével analóg 
módon megfogalmazott módosító rendelet megalkotásával megteheti. 
 
Tekintettel arra, hogy a 60 literes gyűjtőedényzet alkalmazásának bevezetése, elszállítása 
ármegállapítás hiányában jelenleg még problémás, célszerű a hivatkozott módosító rendelet 
megalkotása.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a módosító 
rendeletet a tervezetnek megfelelően megalkotni szíveskedjen. 
 
Kiszombor, 2015. augusztus 19. 
 
      Tisztelettel: 
 
         Szegvári Ernőné 
           polgármester 
 



„TERVEZET” 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

___/2015.(_____) 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 
következő 11/A. §-sal egészül ki: 

„11/A. § 
 
A 3. § (2) bekezdés a) pontjában, valamint (3) bekezdésében foglaltakat 2016. január 1-jétől 
kell alkalmazni.” 
 

2. § 
 
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
Szegvári Ernőné sk.       Dr. Kárpáti Tibor sk. 
 polgármester         jegyző 
 
 
A rendelet kihirdetésének időpontja:  
 

Dr. Kárpáti Tibor  
  jegyző 
 

 



ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló  

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

 
 
Társadalmi hatás: a közszolgáltatás biztosításával a hulladékgazdálkodás mint kötelező 
önkormányzati feladat biztosított.  
 
Gazdasági hatás: nincs. 
 
Költségvetési hatás: nincs. 
 
Környezeti és egészségi következmények: a közszolgáltatás biztosításával a 
településtisztaság fenntartása biztosított. 
 
Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: nincs. 
 
A jogszabály megalkotásának szükségessége: a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 
végzésének feltételeiről szóló 385/2014.(XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról szóló 
174/2015.(VII. 6.) Korm. rendelet értelmében: „A 7. § (1a)-(1c) bekezdésében, valamint a 7. 
§ (2) bekezdés d) pontjában foglaltakat 2016. január 1-jétől kell alkalmazni.” Tekintettel arra, 
hogy a 60 literes gyűjtőedényzet alkalmazásának bevezetése, elszállítása ármegállapítás 
hiányában jelenleg még problémás, célszerű a fenti rendelkezés szövegezésével analóg módon 
megfogalmazott módosító rendelet megalkotása. 
 
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek: az alkalmazáshoz szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket a 
közszolgáltatást ténylegesen végzőnek kell biztosítania. 
 
Kiszombor, 2015. augusztus 19. 
 
         Dr. Kárpáti Tibor 
                  jegyző 



INDOKOLÁS 
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló  

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

 
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014.(XII. 31.) 
Korm. rendelet módosításáról szóló 174/2015.(VII. 6.) Korm. rendelet értelmében: „A 7. § 
(1a)-(1c) bekezdésében, valamint a 7. § (2) bekezdés d) pontjában foglaltakat 2016. január 1-
jétől kell alkalmazni.” Tekintettel arra, hogy a 60 literes gyűjtőedényzet alkalmazásának 
bevezetése, elszállítása ármegállapítás hiányában jelenleg még problémás, célszerű a fenti 
rendelkezés szövegezésével analóg módon megfogalmazott módosító rendelet megalkotása. 
 
A rendelet-tervezet az uniós jogból eredő kötelezettségekkel összhangban áll, a jogalkotásról 
szóló 2010. évi CXXX. törvény 20. §-ában foglalt egyeztetési kötelezettség a rendelet 
tervezetével szemben nem áll fenn. 
 
Kiszombor, 2015. augusztus 19. 
 
 
         Dr. Kárpáti Tibor 
          jegyző 
 


