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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

 

Tárgy: Nagylózs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a települési 

szilárdhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról  szóló önkormányzati 

rendeletének megalkotása 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII.31.) 

kormányrendelet  

 

7. § (1) A vegyes hulladék szabványos gyűjtőedényben történő gyűjtéséhez a 

közszolgáltatónak biztosítania kell azt, hogy az ingatlanhasználó legalább 2 különböző 

űrmértékű gyűjtőedény közül választhasson.  

(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.  

(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  

a) a településen képződő vegyes és elkülönítetten gyűjtött hulladék fajlagos mennyiségét,  

b) az érintett ingatlant használó természetes személyek számát, valamint  

c) a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi 

követelményekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott szállítási gyakoriságot.  

d) az érintett ingatlant használó természetes személy (1a) bekezdés b) pontja szerinti 

jogosultságát (ha van ilyen személy).  
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A hulladékgazdálkodás tárgyában, a magasabb rendű jogszabályok változása ( Htv.), új 

jogszabály ( korm.rend.) megalkotása szükségessé tette az önkormányzat 2002. évben hozott 

rendeletének felülvizsgálatát. 

 

A rendelet-tervezet elkészítésével új rendelet megalkotására teszünk javaslatot, melynek 

kiemelten fontos – lakosságot jelentős érintő része – része a különböző űrmértékű 

gyűjtőedények használatára jogosultak körének meghatározása a fent idézett 

kormányrendeletben foglaltak figyelembe vételével, betartásával. 

 

 

Kérem a T. Képviselőket, hogy mondják el véleményüket a rendelet-tervezettel kapcsolatban. 

 

 

Nagylózs, 2016. március 25. 

 

 

       Tisztelettel: 

 

 

 

              Szigeti Éva 

                      polgármester 

 

 


