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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Képviselő-testület 2014. novemberi ülésén vizsgálta felül a települési hulladékgazdálkodásról szóló 

13/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendeletét és megalkotta a jelenlegi hatályos 27/2014. (XI. 28.) 

önkormányzati rendeletét.  

 

A Képviselő-testület ezen ülésén a rendelet felülvizsgálata az önkormányzat és szervei Szervezeti és 

Működési Szabályzatának módosításából eredő változtatásokra terjedt ki. 

A napirend tárgyalása során több képviselői javaslat is vonatkozott a rendelet módosítására.  

A rendeletet a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal is felülvizsgálta, szakmai véleményében javaslatokat, 

pontosításokat fogalmazott meg.  

 

2015. január 1-től változott a hulladékról, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységről szóló 

törvény, valamint megjelent a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 

385/2014.(XII. 31.) Korm. rendelet is. A Kormányrendelet új szabályozást vezet be a házhoz menő gyűjtési 

rendszerben. A rendelet 9. § (4) bekezdése alapján a közszolgáltató az ingatlanhasználótól legalább a 

következő hulladékfajtákat házhoz menő gyűjtési rendszerben szállítja el: műanyaghulladék, fémhulladék, 

papírhulladék, vegyes hulladék. Az (5) bekezdés szerint, ha az üveghulladék elkülönített gyűjtését a 

közszolgáltató házhoz menő gyűjtési rendszer keretében nem biztosítja, az üveghulladékot legalább 

hulladékgyűjtő udvarban és hulladékgyűjtő szigeten veszi át.  

Az üveghulladék gyűjtését a városunkban lévő valamennyi gyűjtőszigeten, gyűjtőkonténer elhelyezésével 

biztosítjuk, mely beépül a rendelet-tervezetbe.  

Rendeletünkben nem volt kellő részletezésű az üdülőingatlanokra, a közszolgáltatás szüneteltetésére és a 

közszolgáltatási szerződés tartalmi elemeire vonatozó előírás, melyekkel kiegészítjük a rendeletet.  

Nem írhatunk elő díjfizetési kötelezettséget, mely rendelkezés hatályon kívül helyezésére teszünk javaslatot. 

Pontosítjuk a tároló, illetve gyűjtőedények méreteit is.  

 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének 

feltételeiről szóló 2014. december 31-én kihirdetett 385/2014. Korm. rendelet 15. § (1)-(2) bekezdése szerint 

„a közszolgáltató kettő különböző űrmértékű gyűjtőedény közül a természetes személy ingatlanhasználó 

részére legalább egy olyan gyűjtőedény választásának lehetőségét biztosítja, amelynek az űrmértéke a 80 

litert, 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.”  Ez utóbbi lehetőségre a jogosultságot az ingatlanhasználó csak abban az esetben veheti 

igénybe, amennyiben a települési önkormányzat által kiadott igazolással bizonyítja ezt a tényt.  

A fenti rendelkezések 2015. július 1. napjával lépnek hatályba, így az önkormányzati rendelet felülvizsgálata 

ismét időszerű lesz.  

 



Az előterjesztés mellékletét képező rendelet-tervezet az elfogadását követően beépül az egységes szerkezetű 

27/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendeletbe, ezért kell a jogszabályszerkesztés szabályai szerint a 

kihirdetést követő napon hatályon kívül helyezni.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, javaslataival való kiegészítésére és a 

rendelet-tervezet elfogadására. 

 

 

Polgár, 2015. január 20. 

 

 

 

     Tisztelettel: 

 

 

 

        Tóth József 

        polgármester 

 

 

 

  



Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

…./2015. (…….) önkormányzati rendelet-tervezete 

a települési hulladékgazdálkodásról szóló 

27/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet módosítására 

 

 

Polgár Város Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott hatáskörében, a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontja 

szerinti feladatkörében eljárva, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 35. § 

a) – g) pontjaiban, és a 39. § (2) és (5) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján, Polgár Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló 20/2014.(X. 27.) önkormányzati rendelet 5. számú mellékletében biztosított véleményezési jogkörében 

eljáró Polgár Város Önkormányzatának Pénzügyi és gazdasági bizottsága, valamint Humánfeladatok és 

ügyrendi bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

 

 

 

1.§ 

 

A Rendelet az alábbi 2/A. §-al egészül ki: 

 

Értelmező rendelkezések 

2/A. § 

 

(1) Időlegesen használt ingatlan: a település közigazgatási belterületén lévő azon lakó- vagy 

üdülőingatlan, mely ingatlanban sem lakóhelyet, sem tartózkodási helyet nem létesítettek, és az 

ingatlanban életvitelszerűen nem tartózkodik senki, de a használati szezon időtartama alatt települési 

hulladék keletkezik. 

 

(2) Használati szezon: április 1. – szeptember 30.-ig tartó időszak. 

 

 

2. § 

 

A Rendelet az alábbi 3/A. §-al egészül ki: 

 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés egyes tartalmi elemei 

3/A. § 

 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 34. § (5) 

bekezdésében és a közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről 

szóló 317/2013. (VIII.28.) Korm. rendelet 4. §-ában meghatározottakon túl a következőket tartalmazza: 

 

a) a Közszolgáltató által ellátható egyéb, bevétel megszerzésére irányuló tevékenységek és azok 

elszámolási szabályait, 

b) a Közszolgáltató pénzügyi, gazdasági, műszaki és szakmai tevékenységének, költséghatékony 

gazdálkodásának ellenőrizhetőségét, átláthatóságát biztosító előírásokat, 

c) a szerződés módosításának lehetséges okait és eljárási rendjét, 

d) jogvita esetére az eljáró bíróság illetékességének kikötését, 

e) az irányadó jogszabályokra, döntésekre való hivatkozást. 

 

  



 

3. § 

 

A Rendelet 5. § (3) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

(3) A Közszolgáltató a háztartási hulladék elszállítását: 

a) a 120 literes szabványos tároló és zsákos gyűjtésű helyeken heti egy alkalommal végzi, 

b) az 1100 literes szabványos tároló esetében heti egy alkalommal végzi. 

 

 

4. § 

 

A Rendelet 6. § helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

Üdülő ingatlanokra vonatkozó sajátos szabályok 

6. § 

(1) Üdülőingatlannak tekintjük azokat az ingatlanokat, melyek vonatkozásában az ingatlan nyilvántartás 

szerint is az adott ingatlan üdülőként szerepel. 

 

(2) Az üdülőingatlan esetén a közszolgáltatást a használati szezonban igénybe kell venni. A keletkező 

hulladékot 120 literes szabványos tároló edényzetben kell gyűjteni. 

 

(3) Az ingatlanhasználó köteles a Közszolgáltatónak az üdülő ingatlanjait bejelenteni. 

 

(4) A közszolgáltatás igénybevételének kötelezettsége alól az az ingatlanhasználó kaphat mentességet, 

aki a rendelet 6/A, §-ában meghatározott szüneteltetést veszi igénybe. 

 

 

5. § 

 

A Rendelet az alábbi 6/A. §-al egészül ki: 

 

A települési hulladékhoz kapcsolódó hulladékgazdálkodási közszolgáltatás szüneteltetése 

6/A. § 

 

(1) Szüneteltethető a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás kötelező igénybevétele azokon a lakatlan 

ingatlanokon, ideértve az időlegesen használt ingatlanokat is, amelyekben legalább 90 napig senki 

sem tartózkodik és azokon települési hulladék nem keletkezik. Az ingatlan lakatlanságát a 

Polgármesteri Hivatal által kiadott igazolással kell alátámasztani, mely szerint az ingatlanon 

bejelentett lakcímmel rendelkező lakos nincsen. 

 

(2) A közszolgáltatás igénybevételének szüneteltetésére vonatkozó igényét az ingatlantulajdonos a 

szünetelés kezdő időpontja előtt legalább 30 nappal köteles bejelenteni a Közszolgáltatónak. 

 

(3) Ha a szüneteltetés (1) bekezdés szerinti feltételében változás következik be, az ingatlantulajdonos a 

Közszolgáltatónak haladéktalanul írásban köteles azt bejelenteni. 

 

 

6. § 

 

A Rendelet 11. § (7) bekezdése hatályát veszti, így a Rendelet (8) bekezdése (7) bekezdésre, a (9) bekezdés 

(8) bekezdésre változik. 

 

  



 

7. § 

 

A Rendelet 15. § (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

(1) A város közigazgatási területén alkalmazott szelektív hulladékgyűjtési módok: 

a) hulladékgyűjtő szigeteken végzett szelektív gyűjtés;  

A településen kiépített szelektív hulladékgyűjtő szigeteken csak üveg hulladék gyűjthető az alábbi 

helyeken: 

 Hunyadi utca – Dózsa Gy. utca sarka, 

 Móricz Zs. utcán a Templomkert mögött, 

 Szabadság utcán a Kálvária-domb mellett, 

 Táncsics utcán a Kálvária-domb végében, 

 Hajdú utcán a benzinkút mellett, 

 Árpád utca – Arany J. utca elágazásában, 

 Kolozsvári utca – Mátyás utca – Alkotmány utca kereszteződésében, 

 Művelődési Ház mögött, 

 Széchenyi utca. 

 

 

8. § 

 

Ez a rendelet 2015. január 30-án lép hatályba, az azt követő napon pedig hatályát veszti. 

 

 

 

Polgár, 2015. január 29. 

 

 

 

Tóth József 

polgármester 
 

dr. Váliné Antal Mária 

jegyző 

 

 

 

A rendelet kihirdetése megtörtént: 

 

Polgár, 2015. január … 

 

 

 

dr. Váliné Antal Mária 

címzetes főjegyző 

 


