Szabolcs Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
1/2016. (II.04.)
önkormányzati rendelete
a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről szóló 11/2013. (IV.29.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Szabolcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a környezet védelmének általános
szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (1) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. §, 88. § (4)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a környezet védelmének általános szabályairól
szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében
eljáró, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főosztály véleményének kikérésével – a következőket rendeli el:

1. § (1) A helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről szóló 11/2013. (IV.29.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 4/A. § (2) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„4/A. § (2) Az ingatlantulajdonos a települési hulladék részét képező papír,
műanyag és fém hulladékot a közszolgáltató által rendelkezésre
bocsátott 240 literes merevfalu szabványos gyűjtőedénybe, vagy sárga
illetve kék színű, a közszolgáltató emblémájával ellátott 120 literes
hulladékgyűjtő zsákba gyűjti.”
(2) A rendelet 4/A. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„4/A. § (5) Az elkülönítetten gyűjtött papír-, műanyag- és fém hulladékokat
tartalmazó gyűjtőedény, illetve gyűjtőzsákok ürítésének minimális
gyakorisága havi egy alkalom, mely gyűjtési alkalmakról a lakosságot
a közszolgáltató tájékoztatja.”
2. § A rendelet 8. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. § (11) A szervezett közszolgáltatást igénybe vevő számára szabványos gyűjtőedény
használata kötelező.”
3. § A rendelet 8. §-a a következő (12), (13), (14) és (15) bekezdéssel egészül ki:
„8. § (12) A vegyes hulladék gyűjtéséhez alkalmazható szabványos gyűjtőedény:
a) 60 liter űrtartalmú,
b) 80 liter űrtartalmú,
c) 120 liter űrtartalmú,
d) 240 liter űrtartalmú,
e) 1100 liter űrtartalmú,
f) 5000 liter űrtartalmú gyűjtőedény.
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(13) A közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített és a keletkezett hulladék
mennyiségének megfelelő űrtartalmú és számú gyűjtőedényt az
ingatlantulajdonos saját költségén köteles biztosítani. A vegyes hulladék
gyűjtésére szolgáló 60, 80, 120, 240 literes gyűjtőedényt az
ingatlantulajdonos köteles megvásárolni. Ezektől eltérő űrtartalmú
gyűjtőedény a Közszolgáltatótól bérelhető.
(14)

A vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedény űrtartalma
ingatlanonként minimálisan 80 liter/ingatlan/hét, a lakóingatlant egyedül és
életvitelszerűen használó természetes személy ingatlantulajdonos esetében
60 liter/ingatlan/hét.

(15) A 60 literes gyűjtőedény használatára kizárólag a lakóingatlant egyedül és
életvitelszerűen használó természetes személy jogosult. A jogosultságot
hatósági bizonyítvánnyal kell igazolni. A hatósági bizonyítványt kérelemre a
Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője adja ki, a kérelmező
írásbeli nyilatkozata, valamint a központi személyiadat- és
lakcímnyilvántartás adatai alapján.”
4. § A rendelet 9. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„9. § (4) A gyűjtőedényben elhelyezhető települési szilárd hulladék maximális tömege:
a) 60 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb
14 kg,
b) 80 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb
18 kg,
c)120 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb
28 kg,
55 kg,
d) 240 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb
e) 1100 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb
250 kg,
f) 5000 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 1136 kg
lehet.”
5. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő
második napon hatályát veszti.

Csegei László
polgármester

Dr. Kóder László
jegyző
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INDOKOLÁS

Általános indokolás
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 35. §-a, valamint a 88.
§ (4) bekezdése konkrét felhatalmazást ad helyi önkormányzatoknak arra, hogy helyi
szabályokat alkossanak a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról, annak kötelező
igénybevételéről.
A Ht. végrehajtására alkotott, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről
szóló 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm.rendelet) 7. §-ának 2016.
január 1. napjával hatályos szövege előírja, hogy a vegyes hulladék szabványos
gyűjtőedényben történő gyűjtéséhez a Közszolgáltatónak biztosítania kell azt, hogy az
ingatlantulajdonos legalább 2 különböző űrmértékű gyűjtőedény közül választhasson. Előírja
továbbá, hogy a Közszolgáltató a vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló 2 különböző űrmértékű
gyűjtőedény közül a természetes személy ingatlantulajdonos részére legalább egy olyan
gyűjtőedény választásának lehetőségét biztosítsa, amelynek az űrmértéke a 80 litert, a
lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használó természetes személy ingatlantulajdonos
részére legalább egy olyan gyűjtőedény választásának lehetőségét biztosítsa, amelynek
űrmértéke a 60 litert nem haladja meg. A 60 literes űrtartalmú gyűjtőedény használatára való
jogosultságot az ingatlantulajdonos 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. A rendelet a 80 literes űrtartalmú
gyűjtőedény választásának lehetőségét már eddig is korlátozás nélkül biztosította valamennyi
ingatlantulajdonos részére. A módosítás a 60 literes gyűjtőedény használatára és a jogosultság
feltételeire vonatkozó – a Korm. rendeletben nem szabályozott – rendelkezéseket tartalmazza.

Részletes indokolás
1. §
Az elkülönített hulladékok gyűjtésére alkalmas merev falú gyűjtőedények bevezetése miatt a
rendelkezés a gyűjtőedény típusával kiegészítésre került.

2. §
A gyűjtőedény használatának kötelező jellegét írja elő.

3. §
E szakasz tartalmazza a Közszolgáltató járművéhez rendszeresített szabvány gyűjtőedények
méretének felsorolását, mely kiegészül a 60, a 240 és 5000 literes szabvány gyűjtőedénnyel. A
60 literes gyűjtőedény választásának lehetőségét a Korm. rendeletben meghatározott feltételek
szerint rögzíti. Tartalmazza a közszolgáltatás igénybevételének önkormányzati rendeletben
rögzített speciális feltételeit, a gyűjtőedények beszerzésének kötelezettségét.
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Tartalmazza továbbá azt a minimális űrtartalmat, melynek biztosítására az ingatlanhasználó
köteles. A szabályozás kiegészül a 60 liter/ingatlan/hét minimális űrtartalom rögzítésével,
mely azonban csak a 8. § (15) bekezdés szerinti kedvezményezetteknél vehető figyelembe. E
rendelkezés a jogosultság alapjául szolgáló önkormányzati igazolás kiadásának módját is
szabályozza.
4. §
A rendszeresített gyűjtőedényekben maximálisan elhelyezhető vegyes hulladék tömegét
határozza meg.
5. §
Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmaz.

Rakamaz, 2016. február 4.

Dr. Kóder László
jegyző

