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Tisztelt Képviselő-testület! 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a települési szilárd hulladékkal 

kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 10/2014 (III. 28) 

önkormányzati rendeletét (továbbiakban: a Rendelet) az alábbi előírások, 

jogszabályváltozások miatt módosítani, pontosítani szükséges: 

 

o A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV törvény 35. § (1) bekezdése értelmében a 

települési önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati rendeletben állapítja meg: 

e) az ingatlanhasználót terhelő, miniszteri rendeletben nem szabályozott díjfizetési 

kötelezettséget, megfizetésének rendjét, az esetleges kedvezmények, továbbá az 

ingatlanhasználó részéről történő szüneteltetés eseteit; 

A Rendelet 8. §(1) bekezdése eddig is lehetőséget adott az üresen álló ingatlanok 

esetében a közszolgáltatás szüneteltetésére. Mint tudjuk, 2015. július 1. napjától a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjak közvetlenül kerülnek kiszámlázásra a 

lakosság fele. A rendeletmódosítás egyik indoka a szüneteltetés igénybevételének 

pontos megfogalmazása. Üresen álló ingatlanok esetében lehetőség van a 

közszolgáltatás szüneteltetésére, de ennek lehetőségét előzetesen kell kérni a 

közszolgáltatónál, és a rendeletmódosításnak megfelelően kell igazolni az ingatlan 

használaton kívüliségét.  

 

A Rendelet 8. § (1) bekezdése az alábbiak szerint szabályozza az üresen álló ingatlanok 

esetében a közszolgáltatás szüneteltetését: 

 

„8. §  (1) Az ingatlanhasználó legalább 15 nappal a kívánt időpont előtt írásban kérheti a 

szolgáltatótól a közszolgáltatás szünetelését távolléte idejére, amennyiben legalább 

megszakítás nélkül 90 napig az ingatlanát életvitelszerűen sem ő, sem más nem használja.” 

 

A Rendelet-tervezet az alábbi módosítási javaslatot tartalmazza: 
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„8. § (1) Az ingatlanhasználó legalább 15 nappal a kívánt időpont előtt írásban kérheti a 

szolgáltatótól a közszolgáltatás szünetelését távolléte idejére az alábbi feltételek együttes 

teljesülése szerint: 

a) megszakítás nélkül legalább 90 napig az ingatlant életvitelszerűen sem az 

ingatlanhasználó, sem más nem használja, 

b) az ingatlanhasználó a közszolgáltatás szüneteltetés igénybevételére való jogosultságát 

negyedévente köteles igazolni a közszolgáltató felé,  

c) az igazolás jogalapja érdekében köteles benyújtani a fogyasztás nélküli közüzemi 

számláit, - fogyasztás nélküli közüzemi számlának minősül, ha az elektromos 

áramfogyasztása havi 2 kW/óra alatti, vagy a kéthavi vízfogyasztása legfeljebb 0,5 m
3
, 

d) a közszolgáltatás kötelező igénybevétele alóli mentesség egymást követően többször is 

igénybe vehető, amennyiben a rendeletben foglalt feltételek fennállnak.” 

 

 

o A lakossági bevett gyakorlatnak, megfelelően a gyűjtőedényt a szállítási napon 

legfeljebb 6:30-ig helyezik ki a közterületre. Javasoljuk a kihelyezési időpontot 7:00-

ról 6:30-ra módosítani a Rendeletben.  

 

o A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014 (XII. 

31.) Korm. rendelet 2015. július 1. napján hatályba lépő 7.§ (1 a)- (1c) rendelkezései 

alapján: 

a)….A közszolgáltató 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.  

 

Mivel a kormányrendelet hivatkozott rendelkezései 2015. július 1. napjától lépnek 

hatályba, ezért javasoljuk a T. Képviselő-testületnek, hogy a helyi rendelet ezen 

rendelkezései (60 liter űrtartalmú edény igénylése) is 2015. július 1. napjától lépjenek 

hatályba.  

 

A jogszabályi előírásoknak megfelelő űrtartalmú gyűjtőedények biztosítása érdekében 

előzetes felmérést végzünk a városban, és ennek megfelelően beszerezzük a szükséges 

mennyiségű, és űrtartalmú gyűjtőedényeket.  

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján a 

jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – 

előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az 

előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat 

képviselő-testületét tájékoztatni kell. Az előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felmértük a 

szabályozás várható következményeit és megállapítottuk, hogy az új rendelet módosításával a 

norma pontosabbá, könnyebben értelmezhetővé és alkalmazhatóvá válik, a módosítás egyéb 

társadalmi, gazdasági, költségvetési hatással nem bír majd, végrehajtásának adminisztratív 
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terheket növelő hatásai nem jelentősek. Magasabb szintű jogszabály szabályozási 

kötelezettséget ír elő a képviselő-testület számára. A rendelet-módosításának elmaradása 

törvényességi felügyeleti eljárást vonhat maga után. A tervezet végrehajtásához szükséges 

tárgyi és személyi feltételek adottak. A fenti leírtak alapján javasoljuk a mellékelt rendelet-

tervezetben foglaltakat javasoljuk elfogadni.  

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § alapján az előterjesztésben kifejtettek a 

jogszabály indokolása is. 

 

A fentiek alapján kérem a T. Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és a 

mellékelt rendelet-tervezet elfogadását. 

Békés, 2015. január 19. 

 

Izsó Gábor 

polgármester 

Jogi ellenjegyző 

Pénzügyi ellenjegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
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KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

…/…. (... ...)  

ö n k o r m á n y z a t i  r e n d e l e t e 

A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS KÖZTISZTASÁGI 

KÖZSZOLGÁLTATÁS KÖTELEZŐ IGÉNYBEVÉTELÉRŐL  

szóló 10/2014. (III. 28.) önkormányzati rendelet 

 módosításáról  

(TERVEZET) 

 
 

 

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. 

törvény 88. § (4) bekezdésében és 35. §-ában kapott felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 

32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében 

eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § Békés Város Önkormányzata képviselő-testületének a települési szilárd hulladékkal 

kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 10/2014. (III. 28.) 

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. § (4) bekezdés helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

„4.§ (4) A gyűjtőedényt legfeljebb a szállítási napon 6:30 órától lehet kihelyezni a 

közterületre.” 

 

2. § A Rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  

„8. § (1) Az ingatlanhasználó legalább 15 nappal a kívánt időpont előtt írásban kérheti a 

szolgáltatótól a közszolgáltatás szünetelését távolléte idejére az alábbi feltételek együttes 

teljesülése szerint: 

a) megszakítás nélkül legalább 90 napig az ingatlant életvitelszerűen sem az 

ingatlanhasználó, sem más nem használja, 

b) az ingatlanhasználó a közszolgáltatás szüneteltetés igénybevételére való jogosultságát 

negyedévente köteles igazolni a közszolgáltató felé,  

c) az igazolás jogalapja érdekében köteles benyújtani a fogyasztás nélküli közüzemi 

számláit, - fogyasztás nélküli közüzemi számlának minősül, ha az elektromos 

áramfogyasztása havi 2 kW/óra alatti, vagy a kéthavi vízfogyasztása legfeljebb 0,5 m
3
, 

d) a közszolgáltatás kötelező igénybevétele alóli mentesség egymást követően többször is 

igénybe vehető, amennyiben a rendeletben foglalt feltételek fennállnak.” 

 

3. § A Rendelet 9. § (1) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki: 

„9. § (1) f) 60 liter űrtartalmú edény” 

 

4. § A Rendelet 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  

„9. § (2) A települési szilárdhulladék gyűjtése és elszállítása 60, 80, 110-120, 240 és 1100 

literes edényből, valamint 80 literes – a szolgáltató emblémájával ellátott – zsákból történik.” 

 

 

5. § (1) E rendelet a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel a kihirdetését követő napon lép 

hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.  



5 

 

(2) E Rendelet 3. § és 4. §-a 2015. július 1-jén lép hatályba.  

 

B é k é s, 2015. február 02.  

 

 

   Izsó Gábor sk Tárnok Lászlóné sk 

 polgármester                                                                jegyző 

 

A rendelet kihirdetésre került: 2015. február ….. –én 

 

 

 

Tárnok Lászlóné  sk 
   jegyző  

 

 
 


