
















































































































































































E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

 

Kiscsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

2021. október 25. napján tartandó,  

rendes, nyilvános ülésére 
 

Az előterjesztés tárgya: Kiscsehi Község Önkormányzata Képviselőtestületének a 

települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, a 

hulladékgazdálkodás és a köztisztaság helyi szabályairól 

szóló 4/2016(VI.30.) önkormányzati rendelet módosítás - 

tervezetének elfogadása 

A napirend előterjesztője: Süle Béla polgármester 

Az előterjesztést készítette: Dr. Resch Karolina jegyző 

Napirendi pont: 5. napirendi pont 

Döntéshozatal módja: egyszerű többséggel, nyílt szavazással 

Melléklet: 1. rendelet-tervezet indokolással 

2. hatásvizsgálati lap 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Kiscsehi Község Önkormányzata Képviselőtestületének a 4/2016(VI.30.) önkormányzati 

rendelete szabályozza a hulladékgazdálkodás helyi szabályait. A rendelet megalkotása óta 

eddig négy alkalommal került módosításra. A módosítások minden esetben magasabb szintű 

jogforrásokban történő változások miatt, illetve a szolgáltató szabályzatának változása miatt 

történt. 

 

Az Országgyűlés elfogadta az egyes energetikai és hulladékgazdálkodási tárgyú törvények 

módosításáról szóló 2021. évi II. törvényt, amelynek legfontosabb célja az illegális 

hulladéklerakás felszámolása és az Európai Unió körforgásos gazdaság (hulladék 

nyersanyagként kezelése és újrahasznosítása) megvalósítására vonatkozó irányelveinek 

végrehajtása.  

 

A törvény rendelkezései 2021. március 1. napjától 2025. január 1. napjáig fokozatosan lépnek 

hatályba, melyek módosítják a hulladékról szóló 2021. évi CLXXXV. törvényt (a 

továbbiakban: Ht.), valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvényt (továbbiakban: Mötv.) is. Az állam felelősségi körébe kerül a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatás megszervezésének feladata 2023. július 1. napjától.  

 

A Ht. 2021. március 1. napjától hatályos módosításai értelmében a Ht. 33. § (4) bekezdés 

alapján a települési önkormányzat önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat 

ellátási kötelezettsége nem mentesíti a települési önkormányzatot a Mötv 13. § (1) 

bekezdés 5. pontjában foglalt köztisztasági feladatok ellátásának, azon belül is a 

közterületen elhagyott hulladék felszámolásával összefüggő kötelezettsége alól. Ezzel 

összefüggésben a Ht 35. § (1) bekezdése kiegészült a h) ponttal, mely szerint a települési 

önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati rendeletben állapítja meg az elhagyott 

hulladék felszámolásához szükséges helyi intézkedések körét.  

A Ht. 61. § (1)-(28) bekezdése az elhagyott hulladék felszámolása érdekében részletesen 

meghatározza a hulladék és az érintett ingatlan birtokosának, tulajdonosának kötelezettségeit, 

valamint a hulladéktól való jogszerűtlen megválás esetén megteremti a közigazgatási 

szankcionálás új alapjait. A hulladékgazdálkodási hatóság kötelezést, bírságot állapíthat meg, 



 

 

bírság meg nem fizetése esetén közérdekű munkát rendel el, a hatóság által elrendelt 

közérdekű munka végrehajtásáról az illetékes jegyző gondoskodik.  

A Ht. 61. § (25) bekezdése sajátos eljárásrendet intézményesít a köztulajdonban álló, 

vagyis a nemzeti vagyonkörbe tartozó ingatlanon (közterületen is) elhagyott hulladék 

felszámolásával összefüggésben, amelyek az alábbiak:  
 

A Ht. 61. § (25) bekezdése kiemeli, hogy az (1)-(4) bekezdésben foglaltakat az Nvtv. hatálya 

alá tartozó ingatlanok tekintetében azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az Nvtv. 6. § (9) 

bekezdése szerint az elhagyott hulladék felszámolására kötelezett az elhagyott hulladékról 

való tudomásszerzést követően haladéktalanul megteszi a bejelentést  

- a hulladék elhagyójának beazonosításához rendelkezésére álló adatok átadásával együtt - a 

hulladékgazdálkodási hatóságnak, és  

- a területileg illetékes közszolgáltató útján - a tudomásszerzéstől számított 30 napon belül 

gondoskodik az elhagyott hulladék felszámolásáról, és  

- a keletkezett teljes bizonyító erejű magánokiratot, valamint a hulladék felszámolásával 

összefüggésben felmerült költségei kimutatását megküldi a hulladékgazdálkodási 

hatóságnak.  
 

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 6. § (9) 

bekezdése szintén 2021. március 1-jén lépett hatályba, amely kimondja, hogy nemzeti 

vagyonba tartozó ingatlanok esetében a hulladékról szóló törvény szerinti elhagyott hulladék 

felszámolásának kötelezettsége az ingatlan tulajdonosát terheli azzal, hogy az elhagyott 

hulladék elszállításáról a 11. §-ban meghatározott személyeknek (vagyonkezelő, 

haszonélvező) kell gondoskodnia.  

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) módosításai kapcsán a 

hulladékgazdálkodási tárgyú önkormányzati rendeletek kiegészítése szükséges a közterületen 

elhagyott hulladék felszámolásával kapcsolatos helyi intézkedések (felderítés, gyűjtés, 

szállítás, kezelés) meghatározásával. A törvényi indokolás szerint a felhatalmazás célja, hogy 

a települési önkormányzat minél hatékonyabban tudjon intézkedni az elhagyott hulladék 

felszámolása érdekében. 
 

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) 

bekezdése alapján az önkormányzatnak a környezetvédelmi tárgyú rendeletének 

tervezetét véleményezésre meg kell küldenie a Zala Megyei Kormányhivatal 

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálynak, valamint 

a szomszédos és érintett önkormányzatokhoz tájékoztatás céljából.  

Fentiek alapján a mellékelt módosító rendelet-tervezet szerint javaslom kiegészíteni az 

önkormányzati rendeletet.  
 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására.  

Kiscsehi, 2021. október 20. 

 

 

      Süle Béla s.k.    

      polgármester 
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Határozati javaslat 

 
Kiscsehi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a települési hulladékkal 

kapcsolatos közszolgáltatásról, a hulladékgazdálkodás és a köztisztaság helyi 

szabályairól szóló 4/2016(VI.30.) önkormányzati rendelet módosításának tervezetét az 

előterjesztés szerinti formában elfogadja. 

A képviselő-testület a rendelet tervezetét a környezet védelmének általános 

szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdése alapján a Zala Megyei 

Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

Főosztályának (8900 Zalaegerszeg, Mártírok u. 35-39.) véleményezére, a szomszédos 

települések önkormányzatainak tájékoztatásul megküldi.  

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a beérkezett véleményekről 

tájékoztassa a képviselő-testületet. 

 

Határidő: 2021. november 30. 

Felelős: Süle Béla polgármester 
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Kiscsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2021. (X. 25.) önkormányzati 

rendelete 

a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, a hulladékgazdálkodás és a 

köztisztaság helyi szabályairól szóló 4/2016(VI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Kiscsehi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. 

törvény 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés 

a) pontjában a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 

bekezdésének 5. pontjában és 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 

rendeli el: 

1. § 

A települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, a hulladékgazdálkodás és a köztisztaság 

helyi szabályairól szóló 4/2016(VI.30.) önkormányzati rendelet a következő alcímmel egészül ki: 

„Az önkormányzat egyéb hulladékgazdálkodási közfeladatai 

23/A. § 

(1) A Képviselő-testület az elhagyott hulladék felszámolásával kapcsolatos helyi intézkedésekkel 

kapcsolatos feladatokat a Bázakerettyei Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjére (a továbbiakban: 

jegyző) ruházza át. 

(2) A jegyző lakossági, falugondnoki bejelentésre, a képviselőtestület jelzésére vagy az általa a 

feladattal megbízott ügyintéző területbejárása során felvett jegyzőkönyve alapján deríti fel a 

településen az elhagyott hulladékot. 

(3) A jegyző a bejelentést követő 15 munkanapon belül megteszi a szükséges intézkedéseket a 

közterületen elhagyott hulladék felszámolása érdekében, melynek költségeit Kiscsehi Község 

Önkormányzata költségvetésében biztosítja. Az elhagyott vagy ellenőrizetlen körülmények között 

elhelyezett hulladékot az Önkormányzat külön megrendelésére a közszolgáltató összegyűjti, 

elszállítja, gondoskodik az elhagyott vagy ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett hulladék 

kezeléséről. 

(4) A jegyző minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az elhagyott hulladék 

elhelyezőjét megtalálja, az elkövetőt felelősségre vonja. 

(5) Az illegálisan, szabálytalanul elhagyott, tárolt, lerakott hulladék esetében, ha az ingatlan 

tulajdonosa, a hulladék tulajdonosa, a hulladék korábbi birtokosa bizonyíthatóan ismerté válik, a 

hulladék elszállíttatására, a hulladékgazdálkodási bírság kiszabására jegyző jogosult. 

(6) Amennyiben az elhagyott hulladék elszállításáról időközben a jegyző gondoskodott, akkor az 

elkövető köteles az általa elhagyott hulladék ártalmatlanító helyre történő szállításával kapcsolatos 

költségeket az Önkormányzat részére megtéríteni, és emellett a rá kiszabott hulladékgazdálkodási 

bírságot megfizetni. 
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(7) Az ismeretlen tettes által közterületen, az önkormányzat tulajdonát képező területen a 

szabálytalanul elhagyott hulladék felszámolásáról az anyagi lehetőségektől függően és az adott 

személyi és eszközállományhoz mérten az önkormányzatnak kell gondoskodni. A szabálytalanul 

elhagyott hulladék felszámolását követően lehetőségek szerint „Hulladék lerakása tilos” tábla 

kihelyezésével, egyéb módon, más hatóságokkal és szervezetekkel együttműködve törekedni kell 

arra, hogy az illegális hulladék lerakás ne ismétlődjön meg.” 

2. § 

Ez a rendelet 2021. október 31-én lép hatályba.
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Részletes indokolás 

1. §  

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 35. § (1) bekezdése 

tartalmazza a települési önkormányzatok rendeletalkotási felhatalmazását, mely új ponttal egészült ki 

2021. március 1-i hatállyal. A Ht. 35. § (1) bekezdés h) pontja értelmében a települési önkormányzat 

képviselő-testülete önkormányzati rendeletben állapítja meg az elhagyott hulladék felszámolásához 

szükséges helyi intézkedések körét. A Ht. 61. §-a 2021. március 1-től jóval részletesebben határozza 

meg a hulladék jogellenes elhelyezésével, illetve elhagyásával kapcsolatos szabályokat. A 

jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 5. § (8) bekezdése szerint a felhatalmazás jogosultja a 

jogszabályt köteles megalkotni, azaz a települési önkormányzatok hulladékgazdálkodási 

közfeladatára vonatkozó önkormányzati rendeletét módosítani szükséges 

A rendelet módosítása részletezi a helyi intézkedések körét, amelyek az elhagyott hulladék 

felszámolásához szükségesek. A tervezet követi a Ht. által kialakított új szankciórendszert, a büntető, 

szabálysértési és közigazgatási szankciók egymásra épülését szolgálja. A hulladékgazdálkodási 

hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontja szerint a 

Kormány közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hulladékgazdálkodási hatóságként a megyei 

kormányhivatalt jelölte ki. Az új szabályok alapján, a közterületen illegálisan elhelyezett hulladék 

nem szabálysértési, hanem közigazgatási jogkövetkezményekkel jár. Az ingatlan tulajdonosát terheli 

a felelősség az illegális hulladéklerakás, elhagyás megelőzéséért. Mentesül a felelősség alól, ha 

bizonyítja, hogy mindent megtett az illegális hulladék elhelyezés megakadályozása érdekében, és 

bizonyítja a hulladék korábbi birtokosának vagy ingatlan tényleges használójának személyét. 

2021. évi II. törvény 51. § (1) bekezdése 2021. március 1. napjával kiegészítette a Ht. 33. §-át a 

következő (4) bekezdéssel: ”A települési önkormányzat önkormányzati hulladékgazdálkodási 

közfeladat ellátási kötelezettsége nem mentesíti a települési önkormányzatot a Mötv. 13. § (1) 

bekezdés 5. pontjában foglalt köztisztasági feladatok ellátásának, azon belül is a közterületen 

elhagyott hulladék felszámolásával összefüggő kötelezettsége alól.” 

 Az elhagyott hulladék felszámolása érdekében szükséges megalkotni a helyben alkalmazandó 

intézkedések körét, melyek várhatóan a költségvetésre jelentős hatással lesznek, többletköltséget 

fognak okozni, megtérülésük bizonytalan. 

2. §  

A módosító rendelet 2. §-a hatályba léptető rendelkezést tartalmaz. 


































































































