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Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
19/2014.(VII.31.) önkormányzati rendelete 2 

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról, a közterületek és az ingatlanok 
tisztántartásáról 

 
 

Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő testülete a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatással, a közterületek tisztántartásával kapcsolatosan az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében a hulladékról szóló 
2012. évi CLXXXV. törvény 35. § - ában, 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, az ingatlanok tisztántartásával kapcsolatosan az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 5. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. Értelmező rendelkezések 
 
1.§ E rendelet alkalmazásában: 

(1) közterület: a közterület – felügyeletről szóló törvényben ekként meghatározott terület; 
(2) közhasználatú zöldterület: a város közigazgatási területén található és az 

önkormányzat tulajdonát képező minden 
a) közpark, közterületnek minősülő közpark; 
b) pihenésre, szórakozásra, testedzésre szolgáló erdő, fásítás; 
c) életfa liget; 
d) tömbteleknek közkert (játszó, pihenő, stb) céljára kialakított része; 
e) közutat, járdát, kerékpárutat, egyesített gyalogos és kerékpárutat szegélyező 

részben vagy egészében növényzettel fedett közterület, amely nyílt 
csapadékvíz elvezető vagy szikkasztó árkot is tartalmazhat; 

f) utcai fasor, fa, sövény; 
g) játszótér; 
h) pormentesített, gyöngykaviccsal vagy murvával felszórt sétány. 

      (3) növényzet megfelelő fenntartása: 

a) 
3 

b) 
4 

c) továbbá növényzet esetében akkor minősül megfelelőnek, ha a növényzet  
kórokozóktól és kártevőktől mentes. 

        (4) üdülőterület: Vadvirág, Nádas, Rezeda, Pipacs, Gyöngyvirág, Ibolya, Tulipán,  
   Liliom, Tölgyfa, Zsombékos, Sziget és Napsugár utcák mentén      
   található üdülőingatlanok összessége; 
 
 

2. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma 
 

                                                 
2 Módosította a 20/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelet 2016. november 26-i hatállyal, valamint módosította a 13/2016. 
(VII.29.) önkormányzati rendelet 2016. július 30-i hatállyal,  valamint módosította a 11/2016. (VII.04.) önkormányzati 
rendelet 2016. július 5-i hatállyal,  valamint módosította a 13/2015. (IX.28.) önkormányzati rendelet 2015. szeptember 29-i 
hatállyal, valamint módosította a 24/2014. (X.02.) önkormányzati rendelet 2014. október 3-i hatállyal. 
3 Hatályon kívül helyezte a 24/2014. (X.02.) önkormányzati rendelet 10. § (3) bekezdése 2014. október 3-i hatállyal. 
4 Hatályon kívül helyezte a 20/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelet 4. §-a  2016. november 26-i hatállyal. 
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2.§ (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe az alábbi hulladékok tartoznak: 
a) az ingatlanon vagy hulladékgyűjtő szigeten vegyesen gyűjtött települési hulladék; 
b) hulladékgyűjtő szigeten elkülöníthetően gyűjthető települési hulladék; 
c) lomtalanítás körébe vont lomhulladék. 
(2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe az alábbi tevékenységek tartoznak: 
a) az ingatlanhasználók által gyűjtött települési hulladék gyűjtésére és e hulladék 
hulladékkezelő létesítményekbe való szállítására;  
b) az ingatlanhasználók által gyűjtött, a Közszolgáltató által hulladékgyűjtő szigetre 
kihelyezett gyűjtőedénybe elhelyezett települési hulladék gyűjtésére és e hulladék 
hulladékkezelő létesítményekbe való szállítására;  
c) az ingatlanhasználók által elkülönítetten gyűjthető, a Közszolgáltató által hulladékgyűjtő 
szigetre kihelyezett szelektív hulladékgyűjtő edénybe elhelyezett papír, üveg, műanyag palack 
hulladék gyűjtésére és e hulladék hulladékkezelő létesítményekbe való szállítására; 
d) a gazdálkodó szervezet ingatlanhasználók e rendeletben meghatározottak szerint gyűjthető 
települési hulladék gyűjtésére és e hulladékok hulladékkezelő létesítményekbe való 
szállítására; 
e) a természetes személy ingatlanhasználó által az ingatlanán keletkező lomhulladékok 
gyűjtésére és e hulladékok hulladékkezelő létesítményekbe való szállítására; 
f) hulladékgyűjtő pontok létesítésére, üzemeltetésére és ott történő hulladék gyűjtésére és az 
ott gyűjtött hulladékok hulladékkezelő létesítményekbe való szállítására; 
(3) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás határa a város közigazgatási határaival egyezik 
meg. 
 

2/A. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés5 
 
 

2/A. § (1) A települési hulladék vonatkozásában a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra 
vonatkozó kötelezettség és jogosultság: 

a) szerződés nélkül keletkezik a magánszemély ingatlanhasználó és a 
Közszolgáltató között, 

b) szerződéssel keletkezik a gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó és a 
Közszolgáltató között amennyiben hulladékról a gazdálkodó szervezet 
ingatlanhasználó a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 31. § (2) 
bekezdésben foglaltak szerint nem gondoskodik. 

(2) A közszolgáltatásra vonatkozó szerződés egyes tartalmi elemei: 
a) a közszolgáltatás igénybevételének kezdő napja, 
b) a teljesítés helye, 
c) az ingatlanhasználó rendelkezésére álló gyűjtőedény űrtartalma, 
d) az ürítés gyakorisága, 
e) a gyűjtőedények használatának jogcíme és gyakorisága, 
f) a közszolgáltatás díja és alkalmazásának feltételei, 
g) a szerződés módosításának és felmondásának feltételei, 
h) irányadó jogszabályok ismertetése. 

(3) A közszolgáltatási díj ingatlanhasználó általi megfizetésének rendje: Ht. 32/A. § (1) 
bekezdés i) pontja alapján a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. 
(a továbbiakban: Koordináló szerv) beszedi a közszolgáltatási díjat, valamint az állami 
hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet kijelöléséről, feladatköréről, 
az adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek részletes szabályairól 
                                                 
5 Kiegészítette a 13/2016. (VII.29.) önkormányzati rendelet 3. §-a 2016. július 30-i hatállyal. 
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szóló 69/2016. (III.31.) Kormány rendelet 10. § (2) bekezdése alapján a közszolgáltatási díjról 
a Koordináló szerv negyedévente állít ki számlát 15 napos fizetési határidővel. 
 
 

3. A közszolgáltató 
 

3.§6 (1) Tiszaföldvár Város közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást a 
Kunszentmártoni Kistérség Többcélú Társulása – melynek jogutódja a Tiszazugi 
Önkormányzatok Társulása – által kötött koncessziós szerződés alapján az INNO-SZOLNOK 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság - 1149 Budapest, Kupa vezér útja 3. (továbbiakban: 
Közszolgáltató) látja el. 
(2) A Közszolgáltató alvállalkozói és az alvállalkozók a közszolgáltatás egészéhez 
viszonyított aránya: 
a) 22 % - Jumbo Log Kft. székhelye: 1149 Budapest, Róna u. 120-122. 
b) 24 % - RESTONE Kft. székhelye: 5000 Szolnok, Újszászi út 16. 
c) 24 % - ÖKO-PET Kft. székhelye: 1149 Budapest, Kupa vezér útja 3. 
d) 20 % - SUFFICIT FIX Kft. - székhely: 1149 Budapest, Kupa vezér útja 3. 
 

4. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendje és módja 
 
4.§ (1) A települési hulladék elszállításának gyakorisága a város közigazgatási területén 
egységesen hetente egyszeri alkalom. 
(2) A hulladék elszállításának minden héten ugyanazon napon kell megtörténnie. 
(3) Ünnepnapra eső szállítási nap esetén – amennyiben a szállítás nem ezen a napon történik 
meg - a Közszolgáltató legkésőbb az ünnepnapot megelőző szállításkor értesíti az 
ingatlanhasználókat az új szállítási napról. 
(2) Az ingatlanhasználók - az üdülőingatlanok kivételével - a Közszolgáltató által biztosított 
szabványos gyűjtőedények méretének megválasztásával határozhatják meg az igényeiknek, a 
keletkező hulladék mennyiségének megfelelő szolgáltatást. Az alkalmazott gyűjtőedény 
méretének változtatását írásos bejelentéssel lehet kérni a Közszolgáltatótól. 
(3) Az ingatlanhasználók - az üdülőingatlanok kivételével - a települési hulladékot a 
Közszolgáltató által biztosított 80 literes, 120 literes, 240 literes vagy 1100 literes 
gyűjtőedényében gyűjtik. 
(4) A gyűjtőedényben e rendelet 1. mellékletében meghatározott tömegnél nagyobb tömeget 
elhelyezni tilos. 
(5) Kerti hulladék, falomb, nyesedék felaprítva a gyűjtőedényben annak befogadó 
képességéig elhelyezhető. 
(6) A gyűjtőedényben nem helyezhető el:  

a) veszélyes hulladék (pld: állati tetem, vegyszer-maradvány, olajos rongy, stb); 
b) trágya, jég, hó, sár, 
c) fertőző vagy fertőzés-veszélyes anyag, 
d) robbanás-veszélyes anyag, 
e) tűzveszélyes hulladék, 
f) olyan hulladék, amely veszélyezteti a Szolgáltató szállítással foglalkozó 

dolgozóinak testi épségét, 
g) olyan hulladék, amely begyűjtése során a gyűjtő-gépkocsi műszaki 

berendezésében rongálódást okozhat, 
h) olyan hulladék, amely ártalmatlanítása során veszélyeztetheti a környezetet, 

                                                 
6 Módosította a 11/2016. (VII.04.) önkormányzati rendelet 1.§-a 2016. július 5-i hatállyal. 
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i) építési törmelék. 
 

5. Az ingatlanhasználó hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos jogai és 
kötelezettségei 

 
5. § (1)7  
(2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatást az ingatlanhasználó köteles igénybe venni, annak 
végrehajtásában jelen rendeletben meghatározott módon és mértékben közreműködni. 
(3) A gyűjtőedényt az ingatlanon belül vagy a közterületen erre kijelölt helyen kell elhelyezni. 
A közterületen elhelyezett gyűjtőedény környezetét - a szelektív hulladékgyűjtő sziget 
kivételével - a gyűjtőedényt igénybevevő ingatlanhasználó köteles tisztántartani. 
(3) A gyűjtőedényt az üdülőterületen kívüli ingatlanhasználó köteles a környezetvédelmi 
szabályok betartásával fertőtleníteni. 
(4) Az üdülőterületen elhelyezett gyűjtőedény fertőtlenítéséről a Közszolgáltató  
gondoskodik. 
(5) A települési hulladékot tartalmazó gyűjtőedényt az üdülőterületen kívüli ingatlan 
tulajdonosa köteles a szállítási napokon a közterületre (átadási hely) kihelyezni a 
Közszolgáltató által megadott időpontig. 
(6) A szállítási napokon gyűjtőedényt úgy kell kihelyezni a közterületre, hogy a kihelyezett 
gyűjtőedény az a közlekedés biztonságát ne veszélyeztesse, de a gyűjtés és szállítás a lehető 
legrövidebb úton és idő alatt elvégezhető legyen. 
(7) A gyűjtőedény kihelyezésekor (átadás) beszennyeződött közterület megtisztításáról a 
kihelyező ingatlanhasználó köteles gondoskodni. 

 
6. A Közszolgáltató hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos jogai és 

kötelezettségei 
 

6.§ (1) A Közszolgáltató a rendelet hatálya alá tartozó területen valamennyi tulajdonos 
tekintetében köteles a közszolgáltatást ellátni. 
(2) Az ingatlanhasználónak a Közszolgáltató sérülésmentes, tiszta, gyűjtőedényt ad át 
használatra.  
(3) A Közszolgáltató köteles a gyűjtőedény kiürítését kíméletesen, az elvárható gondossággal 
elvégezni. 
(4) A Közszolgáltató a gyűjtőedényben az általa okozott kárt köteles térítésmentesen 
kijavítani, vagy javíthatatlanság esetén a gyűjtőedény pótlásáról térítésmentesen gondoskodni.  
(5) A települési hulladék átvétele (gyűjtőedény szállító járműhöz oda- illetve az átadási 
helyhez történő visszaszállítása) során illetve az ürítéskor (gyűjtőedény tartalmának szállító 
járműre történő felrakása) beszennyeződött közterület megtisztításáról a Közszolgáltató 
köteles gondoskodni. 

(6) A rendelet 4.§. (6) bekezdésében meghatározott hulladék gyűjtőedényben történt 
elhelyezése esetén a Közszolgáltató a hulladék átvételét jogosult megtagadni. A 
megtagadásról a Szolgáltató a tulajdonost a megtagadás okának feltüntetésével értesíti. 
(7)8 A Közszolgáltató évente 1 alkalommal köteles lomtalanítást végezni, az 
ingatlanhasználóval előzetesen egyeztetett időpontban. A lomhulladék elszállítására a 
települési hulladék elszállításával azonos napon kerül sor.  

                                                 
7 Hatályon kívül helyezte a 13/2016. (VII.29.) önkormányzati rendelet 6. §-a 2016. július 30-i hatállyal. 
 
8 Módosította a 13/2016. (VII.29.) önkormányzati rendelet 1.§-a 2016. július 30-i hatállyal. 
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(8)9 A Közszolgáltató köteles az önkormányzattal egyeztetett közterületi pontokon szelektív 
gyűjtés céljából létrehozott, papír, üveg és műanyag palack begyűjtésére szolgáló 
hulladékgyűjtő szigeteken elhelyezett gyűjtőedényeket rendszeresen üríteni és a 
gyűjtőedényeket tisztántartani. 
(9)10 A Közszolgáltató havi egy alkalommal, az általa megadott napon házhoz menő gyűjtési 
rendszerben szállítja el az ingatlanon keletkezett és elkülönítetten gyűjtött műanyag, 
tetrapack, fém, papír és zöldhulladékot.  
(10)11  
 
 

7. Díjfizetés 

7. § (1)12 A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásért az ingatlanhasználó díjat köteles fizetni. 
(2)13 A díj megfizetése történhet: 

a) banki átutalással 
b) a Közszolgáltató által biztosított csekken postai úton; 
c) a Közszolgáltató által működtetett ügyfélszolgálaton készpénzzel.  

 
8. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás szüneteltetése 

 
8. § (1) Az üdülőterületi ingatlanok kivételével az egy hónapot meghaladóan nem használt 
ingatlan ingatlanhasználója a használaton kívüli időszakra a Közszolgáltatónál írásban tett 
bejelentés alapján kérheti a hulladékkezelési közszolgáltatás szüneteltetését. 
(2) A használaton kívüli időszak kezdő napja a használat megszűnését követő hónap első 
napja, a használaton kívüli időszak záró napja a használat megkezdése hónapjának első napja. 
(3) A használaton kívüli időszakra az ingatlanhasználó díjfizetési kötelezettség nem terheli. 

 

9. Üdülőterületen lévő ingatlanhasználókra vonatkozó szabályok 

9. § (1) Az üdülőterületen a hulladéktermelők a közterületen elhelyezett 1100 literes 
gyűjtőedényben kötelesek a hulladékot gyűjteni. 
(2) Egy 1100 literes gyűjtőedény kilenc üdülőingatlan hulladékának gyűjtésére szolgál, így 
egy üdülőterületi ingatlanhasználónak a 120 l – es gyűjtőedényre vonatkozó mindenkori díjat 
kell fizetni. 
(3) 14 
(4) Üdülőterületen életvitelszerűen, állandó jelleggel tartózkodó ingatlanhasználókra az 
üdülőterületen kívüli ingatlanhasználókra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 

                                                 
9 Módosította a 11/2016. (VII.04.) önkormányzati rendelet 2.§-a 2016. július 5-i hatállyal. 
10 Módosította a 20/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelet 1. §-a  2016. november 26-i hatállyal, valamint módosította a 
13/2016. (VII.29.) önkormányzati rendelet 2.§-a 2016. július 30-i hatállyal, valamint kiegészítette a 11/2016. (VII.04.) 
önkormányzati rendelet 3.§-a 2016. július 5-i hatállyal. 
11 Hatályon kívül helyezte a 20/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelet 5. §-a  2016. november 26-i hatállyal, valamint 
kiegészítette a 13/2016. (VII.29.) önkormányzati rendelet 4.§-a 2016. július 30-i hatállyal. 
12 Módosította a 11/2016. (VII.04.) önkormányzati rendelet 4.§-a 2016. július 5-i hatállyal. 
13 Módosította a 11/2016. (VII.04.) önkormányzati rendelet 5.§-a 2016. július 5-i hatállyal. 
14 Hatályon kívül helyezte a 13/2015. (IX.28.) önkormányzati rendelet 1. §-a 2015. szeptember 29-i hatállyal 
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(5)15 Üdülőterületen a használati szezon hat hónap (május 01. – október 31.), az 
ingatlanhasználót a használati szezonon kívüli időszakban – a (4) bekezdésben foglalt 
kivétellel - díjfizetési kötelezettség nem terheli. 
 

10. Személyes adatok kezelése 
 
10. §16  
 

11. A közterület és az egyes ingatlanok tisztántartása 
 
11. § (1) Az ingatlan tulajdonosa, használója köteles  

a) az ingatlan előtti járdaszakasz, járda hiányában az ingatlan előtti egy méter 
széles területsáv, tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos 
megközelítésére és körüljárására szolgáló terület hó- és síkosság-mentesítését 
elvégezni; 

b) az ingatlan előtti járdaszakasz, járda hiányában az ingatlan előtti egy méter 
széles területsáv, tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos 
megközelítésére és körüljárására szolgáló terület, e rendelet 1. § (2) bekezdés f) 
és g) pontjaiban meghatározott terület tisztítását elvégezni, a csapadékvíz 
zavartalan lefolyását akadályozó anyagokat és más hulladékokat eltávolítani; 

c) az ingatlan, az ingatlanon található épületek rendszeres tisztítását, rovar- és 
rágcsáló irtását elvégezni; 

d) 
17 a tulajdonát képező illetve az általa használt ingatlan, beépítetlen 
telekingatlan, valamint beépített ingatlanhoz tartozó terület tisztán tartásáról, 
gyommentesítéséről, az ingatlanon található növényzet megfelelő 
gondozásáról, kaszálásáról gondoskodni. 

(2)18 E rendelet 1. § (2) bekezdés a) – e) és h) pontjaiban meghatározott területek hó- és 
síkosság-mentesítéséről, tisztításáról az önkormányzat gondoskodik. 
 

12. Közösségi együttélés szabályainak megsértése 
 

12. § (1) A közösségi együttélés szabályait megsérti és természetes személy esetén 
százötvenezer forintig, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek 
esetén ötszázezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható az, aki e rendelet 11. § (1) 
bekezdésében foglalt rendelkezéseket megszegi, amennyiben cselekménye nem minősül 
bűncselekménynek vagy törvényben meghatározott szabálysértésnek. 
(2) Ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírság kiszabásának van helye, ha a helyszíni 
intézkedés alkalmával az (1) bekezdésben foglalt a jogsértéseket a jogsértő teljes mértékben 
elismeri. 

 
13. Hatályba léptető rendelkezések 

 
13. § A rendelet 2014. augusztus 1-jén lép hatályba. 

 
 

14. Az Európai Unió jogának való megfelelés 

                                                 
15 Kiegészítette a 11/2016. (VII.04.) önkormányzati rendelet 6.§-a 2016. július 5-i hatállyal. 
16 Hatályon kívül helyezte a 11/2016. (VII.04.) önkormányzati rendelet 8. §-a 2016. július 5-i hatállyal. 
17 Módosította a 20/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelet 2. §-a 2016. november 26-i hatállyal. 
18 Módosította a 20/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelet 3. -§-a 2016. november 26-i hatállyal. 
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14. § E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK. irányelvbe ütköző 
rendelkezést nem tartalmaz. 
 

15. Hatályon kívül helyező rendelkezések 
 

15. § (1) Hatályát veszti Tiszaföldvár Város Önkormányzatának a települési szilárd 
hulladékkal összefüggő tevékenységről és a szervezett közszolgáltatás kötelező 
igénybevételéről szóló 38/2003. (XII.30.) ÖR. számú rendelete. 
(2) Hatályát veszti Tiszaföldvár Város Önkormányzatának Tiszaföldvár Város 
Hulladékgazdálkodási Tervének kihirdetéséről szóló 14/2005. (V.4.) ÖR. számú rendelete. 

 
 
 

Tiszaföldvár, 2014. július 31. 
 
 

Hegedűs István  s.k. 
polgármester  

Hajós Attiláné Dr. Szlama Katalin  s.k. 
címzetes főjegyző  

 

 
 
 
Egységes szerkezetbe foglalva a módosítást tartalmazó 20/2016. (XI.25.) önkormányzati 
rendelettel 2016. november 26-i hatállyal. 
 
Tiszaföldvár, 2016. november 25.  
 
 
 
 
 
 Hajós Attiláné Dr. Szlama Katalin 
  címzetes főjegyző  
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1. melléklet a 19/2014.(VII.31.) önkormányzati rendelethez 
 

A szabványos gyűjtőedényben elhelyezhető hulladék tömege: 
 

A B C 

Sorszám Gyűjtőedény leírása  Gyűjtőedényben 
elhelyezhető 

hulladék tömege 
kg 

1. 80 literes szilárdhulladék gyűjtőedény 20 

 120 literes szilárdhulladék gyűjtőedény 30 

 240 literes szilárdhulladék gyűjtőedény 60 

 1100 literes gyűjtőedény 300 
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Általános indokolás 
 

Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról, a közterületek és az ingatlanok 
tisztántartásáról szóló 

19/2014.(VII.31.) önkormányzati rendeletéhez 
 

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) 88. § (4) bekezdése 
felhatalmazza az önkormányzatokat arra, hogy rendeletben állapítsák meg: 

a) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének szabályait, 
illetve a 35. §-ban foglalt rendelkezések érvényesítéséhez szükséges szabályokat; 

b) az elkülönített hulladékgyűjtésre vonatkozó részletes szabályokat; 
c) a közterület tisztán tartására vonatkozó részletes szabályokat; 
d) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjra vonatkozó, miniszteri rendeletben nem 

szabályozott díjalkalmazási és díjfizetési feltételeket. 
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. § - a kimondja továbbá, hogy a 
települési önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati rendeletben állapítja meg: 

a) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalmát, a közszolgáltatási terület határait; 
b) a közszolgáltató tagjai, illetve az alvállalkozó által végzett hulladékgazdálkodási 

tevékenységet, továbbá a tagoknak, illetve az alvállalkozónak a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatás egészéhez viszonyított arányát, ha a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást a 
közszolgáltató több tagja, illetve alvállalkozó végzi; 

c) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendjét és módját, a közszolgáltató és 
az ingatlanhasználó ezzel összefüggő jogait és kötelezettségeit, valamint a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés egyes tartalmi elemeit; 

d) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének miniszteri rendeletben nem 
szabályozott módját és feltételeit; 

e) az ingatlanhasználót terhelő, miniszteri rendeletben nem szabályozott díjfizetési 
kötelezettséget, megfizetésének rendjét, az esetleges kedvezmények, továbbá a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ingatlanhasználó kérésére történő szüneteltetésének 
eseteit; 

f) az üdülőingatlanok esetében végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra vonatkozó 
részletes szabályokat; 

g) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással összefüggő személyes adatok (a természetes 
személyazonosító adatok, valamint a lakcím) kezelésére vonatkozó rendelkezéseket. 
A rendelettervezet a törvényben biztosított valamennyi tárgykört érinti, valamennyi 
tárgykörben tartalmaz helyi szabályozást, kivéve azokat a témaköröket, amelyekben ugyan 
van törvényi felhatalmazás a szabályok megalkotására, de még nem született szabályozás 
vagy még nem aktuális a szabályozás elkészítése (pld.: az elkülönített hulladékgyűjtésre 
vonatkozó részletes szabályok megalkotása). 
A Ht. 88. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján a közterületek 
tisztántartására vonatkozó részletes szabályokat tartalmazza a rendelettervezet. 
Az egyes ingatlanok tisztántartására, az ingatlanon található növényzet megfelelő 
fenntartására vonatkozó szabályok megalkotására nincs közvetlen törvényi felhatalmazás, 
ezért ezen szabályokat  az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti 
jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13. § (1) bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva alkotja meg az 
önkormányzat. 
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Jelen rendelettervezet Tiszaföldvár Város Önkormányzatának a települési szilárd hulladékkal 
összefüggő tevékenységről és a szervezett közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 
38/2003.(XII. 30.) ÖR. számú rendeletét váltja fel. 
A települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységről és a szervezett közszolgáltatás 
kötelező igénybevételéről szóló 38/2003.(XII. 30.) ÖR. számú rendeletet az idők során az 
alábbai rendeletek módosították: 
- 24/2012.(XII.27.) önkormányzati rendelet; 
- 27/2011.(XI.29.) önkormányzati rendelet; 
- 23/2010.(XII.01.) önkormányzati rendelet; 
- 34/2009.(XII.01.) önkormányzati rendelet; 
- 24/2009.(IX.15.) önkormányzati rendelet 
- 17/2009.(VI.30.) önkormányzati rendelet;  
- 28/2008. (XII.22.) önkormányzati rendelet;  
- 25/2007. (XII. 04.) önkormányzati rendelet; 
- 53/2006. (XII.28.) önkormányzati rendelet; 
- 32/2006.(VIII. 31.) önkormányzati rendelet; 
- 22/2006.(V. 26.) önkormányzati rendelet; 
- 33/2005. (XI. 28.) ÖR. számú rendelet 
- 24/2004. (III. 1.) ÖR. számú rendelet. 
A rendelet jelentős számú módosítása, az időközben megjelent jogalkotásról szóló törvénnyel 
és a jogszabályszerkesztésről szóló miniszteri rendelettel való összhang megteremtésének 
igénye és kényszere, a közterület és az egyes ingatlanok tisztántartására, az ingatlanon 
található növényzet megfelelő fenntartására, a közösségi együttélés szabályainak megsértésére 
vonatkozó szabályok megalkotására vonatkozó igények erőteljes megjelenése is indokoltá 
teszik új helyi szabályozás megalkotását. 
 

Részletes indokolás 
 

Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról, a közterületek és az ingatlanok 
tisztántartásáról szóló 

19/2014.(VII.31.) önkormányzati rendeletéhez 
 

A rendelettervezet bevezető része a rendelet megalkotására vonatkozó törvényi hatásköröket, 
felhatalmazásokat, feladatköröket tartalmazza. Ismételten szükséges hangsúlyozni, hogy az 
egyes ingatlanok tisztántartására, az ingatlanon található növényzet megfelelő fenntartására 
vonatkozó szabályok megalkotására nincs közvetlen törvényi felhatalmazás, ezért ezen 
szabályokat  az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói 
hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. 
§ (1) bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva alkotja meg az 
önkormányzat. 
A rendelettervezet 1. § - ához: 
A rendelet által használt fogalmak értelmezését, magyarázatát tartalmazza, melyek mindenki 
számárta történő meghatározása a rendeletben foglat szabályok végrehajtásához szükségesek. 
A rendelettervezet 2. § - hoz: 
A Ht. kereti között meghatározza a holladékok körét és a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatással kapcsolatos tevékenységeket, melíyek együttesen a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatás tartalmát jelentik. 
A rendelettervezet 3. § - hoz: 
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A hulladékgazdálkodási közszolgáltatást végző közszolgáltató, a közszolgáltatási szerződés 
típusának, a szerződést megkötő önkormányzati társulás(ok) megnevezését tartalmazza. 
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 
A rendelettervezet 4. § - hoz: 
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának alapvető rendjét és módját tartalmazza, 
így a hulladékszállítás gyakoriságát, a választható gyűjtőedények megnevezését, a 
gyűjtőedényben elhelyezhető hulladék mennyiségét, a gyűjtőedényben el nem helyezhető 
hulladékok felsorolását. 
A rendelettervezet 5. § - hoz: 
Az ingatlanhasználó hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos alapvető jogait és 
kötelezettségeit tartalmazza. Kimondja, hogy szerződés nélkül keletkezik a magánszemély 
ingatlanhasználó és a Közszolgáltató között; szerződéssel keletkezik a gazdálkodó szervezet 
ingatlanhasználó és a Közszolgáltató között amennyiben hulladékról a gazdálkodó szervezet 
ingatlanhasználó a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 31. § (2) bekezdésben 
foglaltak szerint nem gondoskodik. 
Az ingatlanhasználó köteles hulladékgazdálkodási közszolgáltatást igénybe venni. 
Az ingatlanhasználó gyűjtőedénnyel, gyűjtőedény kihelyezésével kapcsolatos feladatait, a 
gyűjtőedény kihelyezésének alapvető szabályait határozza meg. 
A rendelettervezet 6. § - hoz: 
A Közszolgáltató hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos jogait és 
kötelezettségeit tartalmazza. A Közszolgáltató valamennyi ingatlanhasználó vonatkozásában 
köteles a közszolgáltatást ellátni. A Közszolgáltató gyűjtőedény biztosítási kötelezettségét, a 
hulladék átadásakor a gyűjtőedénnyel való bánásmód szabályait, a hulladék átvétele 
megtagadásának eseteit határozza meg. 
A rendelettervezet 7. § - hoz: 
A díjfizetés módját határozza meg választási lehetőséget kínálva a közszolgáltatást igénybe 
vevő ingatlanhasználó részére. 
A rendelettervezet 8. § - hoz: 
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás szüneteltetésének eseteit és szabályait tartalmazza, 
egy hónapot  meghaladóan nem használt inagatlan esetén kérhető a szüneteltés, melynek 
időtartamára nem kell díjat fizetni.  
A rendelettervezet 9. § - hoz: 
Az üdülőterületre vonatkozó, a város üdülőterületein kívüli területein érvényes szabályoktól 
eltérő, csak az üdülőterületen érvényes szabályokat tartalmazza. Az üdülőterületen lévő 
ingatlan használati szezonja három hónap, erre az időszakra kell díjat fizetni, kivéve a 
területen állandó jelleggel tartzózkodó ingatlanhasználókat. Eltérő szabály, hogy az 
ingatlanhasználók közterületre helyzett konténerekbe gyűjtik a hulladékot és egy 1100 l – es 
konténer kilenc üdülőingatlan hulladékának a gyűjtésére szolgál, ennek megfelelően a 
díjfizetési időszakra az ingatlanhasználónak egy 120 l – es gyűjtőedény után fizetendő díjat 
kell fizetni. 
A rendelettervezet 10. § - hoz: 
A Közszolgáltató által kezelhető személyes adatok körének meghatározását, a személyes 
adatkezelés célját, az adatkezelésre vonatkozó szabályokat tartalmazza. 
A rendelettervezet 11. § - hoz: 
Az ingatlan előtti járda hó- és síkosságmentesítése, az ingatlan előtti közterület tisztántartása 
az ingatlan tulajdonosának, használójának feladata. Az ingatlan tisztántartása, rovar- és 
rágcsálóirtása, az ingatlanon található növényzet megfelelő fenntartása szintén az ingatlan 
tulajdonosának, használójának feladata. A rendelkezés alapján az úgynevezett “elhagyott 
ingatlanok” állapotának rendezése lehetővé válik. 
A rendelettervezet 12. § - hoz: 
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A rendeltervezet 11. § - ában előírt kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható 
szankcióket határozza meg. 
A rendelettervezet 13. § - hoz: 
A rendelet hatályba lépésének a napját határozza meg, ami 2014. augusztus 1. 
A rendelettervezet 14. § - hoz: 
Jogharmonizációs rendelkezéseket tartalmaz, a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 
2006/123/EK. irányelvbe ütköző rendelkezést nem tartalmaz. 
A rendelettervezet 15. § - hoz: 
A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályon kívűl helyzendő rendeletek megnevezést 
tartalmazza. A hulladékgazdálkodási tervről szóló önkormányzati rendeletet azért kell 
hatályon kívül helyezni, mert a Ht. szerint már nem az önkormányzatnak kell ilyen tervet 
készíteni. 
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Hatásvizsgálat 
 

Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról, a közterületek és az ingatlanok 
tisztántartásáról szóló 

19/2014.(VII.31.) önkormányzati rendeletéhez 
 
1. A rendelettervezet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: 
Hulladékgazdélkodási közszolgáltatás a város területén több mint tíz éve van, ezért a 
rendelettervezet hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra vonatkozó részének nincsenek 
jelentős társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai. (Ugyanakkor megjegyzendő, hogy a volt 
hulladéklerakó telep rekultivációjának elkészültével az önkormányzat közetrületfenntartási, 
épületfenntartási feladatainak ellátása során keletkező hulladékok jogszabály szerinti kezelése 
már 2015. évtől többlet költséget fog okozni.) 
A rendelettervezetben meghatározott közterület tisztántartási, ingatlan tisztántartási, 
ingatlanon található növényzet megfelelő fenntartási kötelezettségek előírása a város 
lakossága nagy többségének az elvárásaivel talákozik. A rendelettervezetben foglalt 
szabályok betartatása a szabályt vétőkkel szemben csak konfliktusok vállalásával 
érvényesíthetők. A rendeletben foglalt szabályok tudatos alkalmazása - megfelelő humán 
kapcitás biztosítása mellett – hosszabb távon tisztább közterületeket, tisztább és rendezettebb 
ingatlanokat eredményez. 
 
2. A rendelettervezet környezeti és egészségi következményei: 
A rendelettervezetben foglaltak alkalmazásának nincsenek káros környezeti és egészségi 
hatásai, ellenkezőleg, a rendlettervezetben foglalt szabályok következetes alkalmazásával 
tisztább, ezáltal egészségesebb környezeti állapotok jöhetnek létre.  
 
3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: 
A rendelttervezet alkalmazásával az adminisztrtív terhek nem nőnek. 
 
4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
jogkövetkezményei: 
Az időköben megjelent jogalkotásról szóló törvénnyel és a jogszabályszerkesztésről szóló 
miniszteri rendelettel való összhang megteremtésének igénye és kényszere, a közterület és az 
egyes ingatlanok tisztántartására, az ingatlanon található növényzet megfelelő fenntartására, a 
közösségi együttélés szabályainak megsértésre vonatkozó szabályok megalkotására vonatkozó 
igények erőteljes megjelenése is indokoltá teszik új helyi szabályozás megalakotását. 
A jogalkotás elmaradása esetén a helyi szabályozás felsőbb szintű jogszabályokkal válik 
ellentétessé, továbbá közterületen a köztisztaság, az ingatlanokon a köztisztaság és a 
növényzet megfelelő állapotban való tartásának kikényszerítésére nem lesz megfelelő jogi 
eszköz. 
 
5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti és pénzügyi feltételek: 
A jogszabály alkalmazáshoz szükséges személyi, szervezeti és pénzügyi feltételek alapszinten 
rendelkezésre állnak. A város településszerkezeti adottságai miatt a rendelettervezetben 
foglalt szabályok a város egész területét folyamatosan lefedő alkalmazásához a személyi és 
ezzel összefüggésben a pénzügyi feltételek bővítése szükséges. 
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Tiszaföldvár Város Polgármestere 
5430. Tiszaföldvár,Bajcsy-Zs. út 2. 
Tel.: 56-470-017,   Fax: 56-470-001 

 
 

Előterjesztés 
 

Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról, a közterületek és az ingatlanok 

tisztántartásáról szóló 
……./2014.(…….) önkormányzati rendelete elfogadására. 

 
Tisztelt Képviselő – testület! 
 
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatást a települési szilárd hulladékkal összefüggő 
tevékenységről és a szervezett közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 38/2003. 
(XII.30.) ÖR. számú rendelete szabályozta. 
Külön rendelet tartalmazta Tiszaföldvár Város Hulladékgazdálkodási Tervét. (Tiszaföldvár 
Város Önkormányzatának 14/2005. (V.4.) ÖR. számú rendelete.) A hulladékról szóló 2012. 
évi CLXXXV. törvény értelmében a hulladékgazdálkodási tervek országos, térségi és 
közszolgáltatói szinten készülnek, az önkormányzat nem készít ilyen tervet. 
Részben új elemként jelenik meg a közterületek és az ingatlanok tisztántartásának, az 
ingatlanon található növényzet megfelelő fenntartásának szabályai, illetve ezen szabályokat 
be nem tartó személyekkel szemben alkalmazható szankciók bevezetése. Magyarország helyi 
önkormányzatiról szóló CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 143. § (4) bekezdése 
felhatalmazza a helyi önkormányzatot, hogy rendeletben állapítsa meg a közösségi együttélés 
szabályait és a szabályokat megsértőkkel szemben alkalmazható jogkövetkezményeket. 
Felsőbb szintű jogszabályokkal való összhang megteremtésének szükségszerű kényszere, a 
közterület és az egyes ingatlanok tisztántartására, az ingatlanon található növényzet megfelelő 
fenntartására, a közösségi együttélés szabályainak megsértésre vonatkozó szabályok 
megalkotására vonatkozó igények erőteljes megjelenése is indokolttá teszik új helyi 
szabályozás megalkotását. 
 
Kérem az előterjesztést, a rendelettervezetet megvitatni és elfogadni szíveskedjenek. 
 
 
Tiszaföldvár, 2014. július 23. 
 
 

Tisztelettel: 
 
 
 

Hegedűs István s.k. 
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24/2014.(X.02.) 
 

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS 
Tiszaföldvár Város környezetvédelméről szóló rendelet-tervezethez 

 
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (továbbiakban: 
Kvtv.) 5. §-a kimondja, hogy a Kvtv. hatályba lépését követően törvény, kormányrendelet 
vagy önkormányzati rendelet határozhat meg környezethasználatnak minősülő tevékenységet. 
A környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy a legkisebb mértékű 
környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, megelőzze a környezetszennyezést és kizárja a 
környezet károsítást.   
A Kvtv. 46. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján a települési 
önkormányzat a környezet védelme érdekében a környezetvédelmi feladatok megoldására 
önkormányzati rendeletet bocsát ki.  
A Kvtv. 48. § (1) bekezdése rendelkezik arról, hogy a települési önkormányzat a környezeti 
zajjal összefüggő szabályozás tekintetében önkormányzati rendeletben – törvényben vagy 
kormányrendeletben meghatározott módon és mértékben - illetékességi területére a más 
jogszabályokban előírtaknál kizárólag nagyobb mértékben korlátozó környezetvédelmi 
előírásokat határozhat meg. A zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. 
(X. 29.) Korm. rendelet hatályos előírásainál szigorúbb szabályozás megalkotása nem 
indokolt ezért a rendelet-tervezet nem szabályozza zaj- és rezgésvédelem témakörét. 
A Kvtv. 48. § (2) bekezdése felhatalmazza a helyi képviselő-testületet, hogy más törvény 
hatálya alá nem tartozó egyes fás szárú növények védelme érdekében tulajdonjogot korlátozó 
előírásokat határozhat meg. 
A Kvtv. 48. § (4) bekezdés b) pontja szerint a képviselő-testület rendeletalkotási jogköre 
kiterjed a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, 
valamint az avar és kerti hulladék égetésére. A rendelkezés így 3 szabályozási kört fog át: 
- háztartási tevékenységgel kapcsolatos légszennyezés 
- avarégetés 
- kerti hulladék égetése. 
A települési önkormányzat a Kvtv. 58. § (1) bekezdése alapján önkormányzati 
környezetvédelmi alapot hozhat létre környezetvédelmi feladatai megoldásának elősegítése 
érdekében. 

A felszíni és felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 
(továbbiakban: Korm. rendelet.) célja a felszín alatti vizek jó állapotának biztosítása, 
fenntartása, szennyezésének fokozatos csökkentése, megelőzése. Hasznosítható készleteinek 
hosszú távú védelme, fenntartható vízhasználattal, és a földtani közeg kármentesítése. 

A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 27/2006. 
(II.7.) Korm. rendelet (továbbiakban: Nitrát rendelet) célja a vizek védelme a mezőgazdasági 
eredetű nitrátszennyezéssel szemben, továbbá a vizek meglévő nitrát szennyezettségének 
csökkentése. A nitrátszennyezés a mezőgazdasági eredetű nitrát és nitrogénvegyületek 
vizekbe, illetve környezetükbe történő közvetlen vagy közvetett bejutása, illetve bejuttatása, 
aminek következtében veszélybe kerül az emberi egészség, az élővilág, a vízi ökoszisztéma és 
a vizek rendeltetésszerű felhasználása, romlik a vizek esztétikai értéke. A rendelet hatálya a 
mezőgazdasági tevékenységet folytatókra, valamint azokra a mezőgazdasági tevékenységekre 
terjed ki, amelyek a felszíni és felszín alatti vízre (a továbbiakban együttesen: víz) hatással 
vannak, illetőleg lehetnek.  
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E rendelet alkalmazásában állattartó telepnek minősül a külön jogszabály szerint a 
magánszemélyek háztartási igényeit meghaladó mértékű állattartásra szolgáló létesítmény. A 
Nitrát rendelet értelmében településünk nem tartozik a nitrát érzékeny területek csoportjába. 
Nem nitrátérzékeny területeken fekvő állattartó telepek trágyatároló,  

 

feldolgozó műtárgyait a leghatékonyabb megoldást kielégítő műszaki védelemmel kell ellátni 
az állattartó telepek hígtrágyatárolói tekintetében legkésőbb 2014. december 31-ig, 
istállótrágya-tárolóira legkésőbb 2015. december 22-ig. 
Mivel a hivatkozott jogszabályok a magánszemélyek háztartási igényeit meg nem haladó 
mértékben állattartást végzők trágyatárolási szabályait nem határozzák meg, ezért az 
önkormányzat a vonatkozó magasabb szintű jogszabályba nem ütköző módon alkothat helyi 
szintű szabályokat a felszín alatti vizek védelme érdekében. 
A Környezetvédelmi Alap megléte pénzügyi szempontból is fontos, hiszen a Kvtv. szerint a 
helyben jogerősen kiszabott bírságok teljes összege, valamint a területi környezetvédelmi 
hatóság által jogerősen kiszabott bírság 30%-a az Alap bevételét képezi. Ezekből az 
összegekből szükség esetén környezetvédelmi fejlesztéseket, képzést, szemléletformáláshoz 
kapcsolódó anyagok finanszírozását lehet biztosítani. A Kvtv. 58. § (5) bekezdése szerint a 
képviselő-testületnek évente a költségvetési rendelet és a zárszámadás elfogadásával 
egyidejűleg kell rendelkeznie az önkormányzati környezetvédelmi alap felhasználásáról. 
 

 
RÉSZLETES INDOKOLÁS 

Tiszaföldvár Város környezetvédelméről szóló rendelet-tervezethez 
 

A rendelet-tervezet 1. §-hoz 
 

A rendelet-tervezet 1. §-a a használt fogalmakat ismerteti. E körben csupán két fogalmat 
szabályoz a rendelet, azokat melyeket a helyi viszonyok alapján szükséges volt. 
 

A rendelet-tervezet 2. §-hoz 
 
A rendelet-tervezet 2. §-a szabályozza az egyes fás szárú növények védelme érdekében 
tulajdon jogot korlátozó szabályokat, fák és sövények, bokrok szakszerű gondozásának és 
ápolásának kötelezettségét is. Korábban a közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról, a 
zöldterületek használatáról valamint a helyi közutak nem közlekedési célú igénybevételéről 
szóló 16/2014.(VI.30.) önkormányzati rendelet és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról, 
a közterületek és az ingatlanok tisztántartásáról szóló 19/2014.(VII.31.) önkormányzati 
rendelet tartalmazott tulajdon jogot korlátozó szabályokat. A fás szárú növényekre vonatkozó 
további rendelkezéseket a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. 
rendelet tartalmazza. 
 

A rendelet-tervezet 3. §-hoz 
 
A rendelet-tervezet 3. §-a a levegő tisztaság védelmével kapcsolatos helyi szabályozást 
tartalmazza. A Kvtv. 48. § (4) bekezdés b) pontja szerint a képviselő-testület rendeletalkotási 
jogköre: a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, 
valamint az avar és kerti hulladék égetésére terjed ki.  
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Ennek megfelelően a rendelet-tervezet megengedő szabályozást tartalmaz. A kerti hulladékok 
égetése lehetséges, de csak március, április, illetve október és november hónapokban lehet 
égetni, és csak hétköznap. 
 

A rendelet-tervezet 4. §-hoz 
 
A rendelet-tervezet 4. §-a a felszín alatti vizek védelme érdekében a magasabb rendű 
jogszabályok a magánszemélyek háztartási igényeit meg nem haladó mértékben állattartást 
végzők trágyatárolási szabályait nem határozzák meg, ezért az önkormányzat a vonatkozó 
magasabb szintű jogszabályba nem ütköző módon kívánja szabályozni a trágyatárolás 
szabályait.  
 

A rendelet-tervezet 5. §-hoz 
 
A rendelet-tervezet 5. §-a tartalmazza az Önkormányzati Környezetvédelmi Alapról szóló 
szabályozást. Az alap megléte nagyon fontos, hiszen a Kvtv. szerint a helyben jogerősen 
kiszabott bírságok teljes összege, valamint a területi környezetvédelmi hatóság által jogerősen 
kiszabott bírság 30%-a az Alap bevételét képezi. Ez mellett az önkormányzat éves 
költségvetéséből biztosított összeggel hozzájárulhat az Alaphoz. A Kvtv. szerint az Alapot 
csak környezetvédelmi célra lehet felhasználni. Ebből az összegből szükség esetén 
környezetvédelmi fejlesztéseket, képzést, szemléletformáláshoz kapcsolódó anyagok 
finanszírozását lehet biztosítani.  
 

A rendelet-tervezet 6. §-hoz 
 

A rendelet-tervezet 6. §-a a közösségi együttélés szabályai megsértésének eseteit és az 
alkalmazható bírság fajtáját és mértékét állapítja mag.  

A rendelet-tervezet 7. §-hoz 
 
A rendelet-tervezet 7. §-a hatályba léptető rendelkezést tartalmaz. 
 

A rendelet-tervezet 8. §-hoz 
 
A rendelet-tervezet 8. §-a Európai Uniós jogharmonizációs rendelkezést tartalmaz. 
 

A rendelet-tervezet 9. § - ához 
 
A közösségi együttélés szabályait megsértőkkel szemben önkormányzati hatósági ügyekben a 
bírság kiszabása előtt szükségessé válhat kötelezések kibocsátása, a közigazgatási hatósági 
eljárás és szolgáltatás szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 19. § (2) bekezdése alapján a 
képviselőtestület célszerűen ezen eljárás lefolytatásával a jegyzőt hatalmazhatja fel. 
 

A rendelet-tervezet 10. §-hoz 
 

A rendelet-tervezet 2. § – ával összhangban a rendelet-tervezet 9. § - a hatályon kívül helyező 
rendelkezéseket tartalmaz. 
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EL Ő ZET ES H AT ÁS VI ZS GÁL AT  
Tiszaföldvár Város környezetvédelméről szóló rendelet-tervezethez 

 
I. Társadalmi, gazdasági költségvetési hatás 
A rendelet-tervezet a költségvetésre az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap létrehozásával 
közvetlen hatással van. A Környezetvédelmi Alap megléte pénzügyi szempontból is fontos, 
hiszen a Kvtv. szerint a helyben jogerősen kiszabott bírságok teljes összege, valamint a 
területi környezetvédelmi hatóság által jogerősen kiszabott bírság 30%-a az Alap bevételét 
képezi. A rendelet tervezet elfogadásával érvényesül a lakosság egészséges környezethez való 
joga. 
 
II. Környezeti és egészségügyi következmények 
A rendelet-tervezet a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes 
sajátos, valamint az avar és kerti hulladék égetésére terjed ki. Ennek megfelelően a rendelet-
tervezet megengedő szabályozást tartalmaz. A rendelet-tervezet kimondja, hogy a kerti 
hulladék elégetésével szemben előnyben kell részesíteni a komposztálást, de a település 
sajátosságait figyelembe véve a jogszabály lehetőséget ad a kerti hulladékok nyílt téri 
égetéssel történő megsemmisítésére is. Erre azonban csak korlátozott keretek között március, 
április, illetve október és november hónapokban és csak hétköznap van módja az ingatlan 
tulajdonosnak. 
Az állattartókkal szemben a felszín alatti vizek védelme érdekében a jogszabálytervezet a 
trágya tárolásra vonatkozóan fogalmaz meg előírásokat. Tilos hígtrágya, trágyalé, továbbá a 
trágyatárolók csurgalékvizeinek bevezetése a vizekbe. A szigetelt, fedett trágyatárolók 
kialakításával megszűnik a felszíni és a felszín alatti vizek mezőgazdasági eredetű nitrát 
szennyezése és a trágyatárolók befedésével csökken a kellemetlen bűzhatás. 
 
III. Adminisztratív terheket befolyásoló hatás 
A rendelet az adminisztratív terheket nem befolyásolja. 
 
IV. A jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható 
következményei 
A helyi önkormányzatok felelőssége, hogy a helyi körülményekhez igazodva, a lakosság 
igényeit figyelembe véve rendelkezzen a környezet védelmével összefüggő helyi szabályok 
megalkotásáról. Az elmúlt időszakban a jogszabályi környezetben bekövetkezett változások 
teszik indokolttá a meglévő önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezését és új rendelet 
megalkotását. A rendelet-tervezet előkészítése során elengedhetetlen a jogszabály 
felhatalmazó rendelkezéseinek pontos megjelölése. A jogalkotásra felhatalmazást adó 
jogszabályok hiányos, vagy téves megjelölése az önkormányzati rendelet érvénytelenségét 
vonhatja maga után.   
A rendelet tervezet elfogadásának elmaradása esetén a lakosokat érintő kellemetlen bűzhatás 
és a környezetet azon belül is a vizeket terhelő mezőgazdasági eredetű nitrát vegyületek 
tovább károsítják környezetünket. 
 
V. Személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 
A rendelet-tervezet közvetlenül nem követel meg pótlólagos személyi, tárgyi és pénzügyi 
forrásokat, a rendelet végrehajtásához a szükséges erőforrások rendelkezésre állnak. 
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Tiszaföldvár Város Polgármestere 
 
 
 
 

Előterjesztés 
 

Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
Tiszaföldvár Város környezetvédelméről szóló 
……./2014.(…….) önkormányzati rendeletéről 

 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
 
A városban alkalmazandó helyi környezetvédelmi előírásokat Tiszaföldvár Város 
környezetvédelméről szóló 35/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelet szabályozta. 
A rendelet megalkotását az indokolja, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontja felhatalmazza az 
önkormányzatot, hogy megállapítsa a közösségi együttélés szabályait és a szabályokat 
megsértőkkel szemben alkalmazható jogkövetkezményeket. 
Tiszaföldvár Város környezetvédelméről szóló 35/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelet 
nem tartalmazta a közösségi együttélés szabályait és a szabályokat megsértőkkel szemben 
alkalmazható jogkövetkezményeket. 
A rendelet – tervezetben foglalt szabályok megsértőivel szemben egyszerű módon lehet 
bizonyítási és kényszerítő (bírság) eszközöket használni. 
A rendelet – tervezet elfogadásával a rendelet – tervezetben szabályozott esetekben az 
ügyintézés hatékonyságának növekedése várható. 
Kérem az előterjesztést, a rendelettervezetet megvitatni és elfogadni szíveskedjenek. 
 
 
 
 
Tiszaföldvár, 2014. szeptember 23. 
 
 

 
Tisztelettel: 

 
 
 

Hegedűs István s.k. 
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13/2015.(IX.28.) 
 
 

Általános indokolás 
 
Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete megalkotta hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatásról, a közterületek és az ingatlanok tisztántartásáról szóló 19/2014.(VII.31.) 
számú önkormányzati rendeletet (továbbiakban Rendelet).  
 
A Rendelet 9. § (3) bekezdése szerint üdülőterületen a használati szezon három hónap, az 
ingatlanhasználót a használati szezonon kívüli időszakban díjfizetési kötelezettség nem 
terheli. 
 
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban Htv.) 47. § (4) bekezdése 
szerint az üdülőként nyilvántartott ingatlannal rendelkező tulajdonosok esetében az éves 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj 50%-át kell megállapítani. 
 
Az Alaptörvény 32. cikk (3) bekezdése szerint az önkormányzati rendelet más jogszabállyal 
nem lehet ellentétes, ezért szükséges a Rendelet 9. § (3) bekezdésének hatályon kívül 
helyezése. 
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Részletes indokolás 
 

A rendelet 1. § - ához: 
 
A rendelet 1. §-a hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz. 
 

A rendelet 2. § - ához: 
 
A rendelet-tervezet 2. §-a Európai Uniós jogharmonizációs rendelkezést tartalmaz. 
 

A rendelet 3.§ - ához: 

 

A rendelet 3.§-a hatályosulási szabályt tartalmaz. 

 

A rendelet 4.§ - ához: 

 

A rendelet 4.§-a e módosító rendelet hatályon kívül helyezését tartalmazza. 
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Előzetes hatásvizsgálat 
 
A tervezett jogszabály módosítások várható következményei: 
 
I. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás 
 

A rendeletmódosítás következtében az üdülőingatlanok tulajdonosainak az eddigi évi 
3 hónapos közszolgáltatási díjfizetési kötelezettsége helyett az éves 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj 50%-át kell megállapítani. 
 

II. Környezeti és egészségügyi következmények 
 

A rendelet módosításával a közszolgáltatás nem változik, az üdülő ingatlanokról 
továbbra is heti rendszerességgel, egész évben történik a keletkezett hulladék 
elszállítása.  
 

III. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: 
 

Mivel az adminisztratív feladatokat a közszolgáltató látja el, ezért az önkormányzat 
számára nem jár változással a rendelet módosítása. 

 
 
IV. A jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható 
következményei 
 

A helyi rendelet jelenleg ellentétes a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. 
törvényben foglaltakkal, ezért szükséges a rendelet módosítását elvégezni. 
 

 
V. Személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek 
 

A rendelet módosításával nem változnak a személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek. 
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Tiszaföldvár Város Polgármestere 

5430 Tiszaföldvár, Bajcsy-Zs. út 2. 
Postafiók: 56. Telefon: 56/470-017. 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
 
Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-én tartandó 

ülésére a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról, a közterületek és az ingatlanok 
tisztántartásáról szóló 19/2014.(VII.31.) önkormányzati rendeletének módosításáról 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete megalkotta a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatásról, a közterületek és az ingatlanok tisztántartásáról szóló 19/2014.(VII.31.) 
önkormányzati rendeletet (továbbiakban Rendelet).  
 
A Rendelet 9. § (3) bekezdése szerint üdülőterületen a használati szezon három hónap, az 
ingatlanhasználót a használati szezonon kívüli időszakban díjfizetési kötelezettség nem 
terheli. 
 
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban Htv.) 47. § (4) bekezdése 
szerint az üdülőként nyilvántartott ingatlannal rendelkező tulajdonosok esetében az éves 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj 50%-át kell megállapítani. 
 
Az Alaptörvény 32. cikk (3) bekezdése szerint az önkormányzati rendelet más jogszabállyal 
nem lehet ellentétes, ezért szükséges a Rendelet 9. § (3) bekezdésének hatályon kívül 
helyezése. 
 
Kérem az előterjesztést, a rendelet-tervezetet megvitatni és elfogadni szíveskedjenek. 
 
Előterjesztésem mellékletét képezi a rendelettervezet, az indokolások és az előzetes 
hatásvizsgálat. 
 
Tiszaföldvár, 2015. szeptember 14. 
 
 
 

Hegedűs István s.k. 
polgármester 
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11/2016.(VII.04.) 
Általános indokolás 

 
Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete megalkotta a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatásról, a közterületek és az ingatlanok tisztántartásáról szóló 19/2014.(VII.31.) 
önkormányzati rendeletet (továbbiakban Rendelet).  
 
A jogszabályváltozások következtében a Rendelet átfogó aktualizálására, kiegészítésére van 
szükség. 
 
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35.§ (1) bekezdése kimondja, hogy az 
önkormányzat képviselő testülete által megalkotott önkormányzati rendeletnek mely tartalmi 
elemeket kell kötelezően tartalmaznia. A Rendelet kiegészítésre kerül a Közszolgáltató 
alvállalkozóinak megnevezésével és az alvállalkozóknak a közszolgáltatás egészéhez 
viszonyított arányával. 
 
A Rendelet jelenleg nem tartalmaz használati szezon megállapítására vonatkozó rendelkezést. 
A települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai 
szabályairól szóló 64/2008. (III.28.) számú Kormány rendelet 9. § (1) bekezdése kimondja, 
hogy az üdülőingatlanok esetében hónapokban vagy negyedévekben meghatározott mértékű 
használati szezont kell megállapítani. 
A használati szezon időtartamát május 1-től október 31-ig, hat hónapban célszerű 
meghatározni, alkalmazkodva az üdülőingatlan tulajdonosok Tiszaföldváron tartózkodásához, 
valamint az ingatlanok gondozása során keletkező zöldhulladék időpontjaihoz és 
mennyiségéhez. 
 
A kiegészítések mellett módosításra és kiegészítésre kerül a szelektív hulladék gyűjtésére és a 
díjfizetésre vonatkozó szövegrész. 
 
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35.§ (1) bekezdésének g) pontja 2016. 
április 1-től hatályát vesztette, ezáltal az önkormányzati rendeletnek nem kell a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatással összefüggő személyes adatok (a természetes 
személyazonosító adatok, valamint a lakcím) kezelésére vonatkozó rendelkezéseket 
tartalmaznia. A Rendelet 10. §-ában megfogalmazott személyes adatokra vonatkozó 
rendelkezéseket ezért hatályon kívül kell helyezni. 
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Részletes indokolás 
 

A rendelet 1. § - ához: 
 
A rendelet 1. §-a kiegészítő módosító rendelkezést tartalmaz, amely megnevezi a 
Közszolgáltatót, annak alvállalkozóit és az alvállalkozók közszolgáltatás egészéhez 
viszonyított arányát. 
 

A rendelet 2. § - ához: 
 

A rendelet 2. §-a a hulladékszigeteken történő szelektív hulladékgyűjtés rendjére vonatkozó 
újraszabályozó módosító rendelkezést tartalmaz.  

 
A rendelet 3. § - ához: 

 
A rendelet 3. §-a a házhozmenő szelektív gyűjtési rendszerre vonatkozó kiegészítő módosító 
rendelkezést tartalmaz. 
 

A rendelet 4. § - ához: 
 

A rendelet 4. §-a újraszabályozó módosító rendelkezést tartalmaz.  
 

A rendelet 5. § - ához: 
 
A rendelet 5. §-a a közszolgáltatási díj megfizetésének módjaira vonatkozó kiegészítő 
módosító rendelkezést tartalmaz. 
 

A rendelet 6. § - ához: 
 

A rendelet 6. §-a Tiszaföldvár Város üdülőterületére vonatkozó sajátos szabályokra vonatkozó 
kiegészítő módosító rendelkezést tartalmaz. 
 

A rendelet 7. § - ához: 
 

A rendelet 7. §-a Európai Uniós jogharmonizációs rendelkezést tartalmaz. 
 

A rendelet 8. § - ához: 
 
 

A rendelet 8. §-a hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz. 
 

A rendelet 9. § - ához: 
 

A rendelet 9.§-a hatályosulási szabályt tartalmaz. 
 

A rendelet 10. § - ához: 
 

A rendelet 10.§-a e módosító rendelet hatályon kívül helyezését tartalmazza. 
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Előzetes hatásvizsgálat 
 
A tervezett jogszabály módosítások várható következményei: 
 
I. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás 
 

A Rendelet módosításával a közszolgáltatás végzésében, az üdülőterület kivételével 
nem történik változás. A használati szezon megállapításával az üdülőingatlanok 
tulajdonosainak az eddigi éves közszolgáltatási díj 50%-a helyett, a használati szezon 
alatt kell a közszolgáltatási díj 50%-át megfizetni. 
 

II. Környezeti és egészségügyi következmények 
 

A rendelet módosítása következtében az üdülőterületen heti rendszerességgel fog 
történni a hulladékszállítás a használati szezon ideje alatt. A heti 1 alkalommal történő 
szállítással megelőzhető a kellemetlen szaghatás és a közegészségügyi problémák 
kialakulása. 
 

III. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: 
 

Mivel az adminisztratív feladatokat továbbra is a közszolgáltató látja el, ezért az 
önkormányzat számára nem jár változással a rendelet módosítása. 

 
IV. A jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható 
következményei 
 

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35.§ (1) bekezdése kimondja, hogy 
az önkormányzat képviselő testülete által megalkotott önkormányzati rendeletnek 
mely tartalmi elemeket kell kötelezően tartalmaznia. A települési hulladékkezelési 
közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008. 
(III. 28.) számú Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése kimondja, hogy az üdülőingatlanok 
esetében használati szezont kell megállapítani.  
A rendelet módosítás nélkül a képviselő-testület nem tesz eleget a jogszabályok 
előírásának. 

 
V. Személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek 
 

A rendelet módosításával nem változnak a személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek. 
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Tiszaföldvár Város Polgármestere 

5430 Tiszaföldvár, Bajcsy-Zs. út 2. 
Postafiók: 56. Telefon: 56/470-017. 
 

ELŐTERJESZTÉS 
 

Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. június 30.-án tartandó ülésére a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról, a közterületek és az ingatlanok tisztántartásáról szóló 

19/2014.(VII.31.) önkormányzati rendeletének módosításáról 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete megalkotta a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatásról, a közterületek és az ingatlanok tisztántartásáról szóló 19/2014.(VII.31.) 
önkormányzati rendeletet (továbbiakban Rendelet).  
 
A jogszabályváltozások következtében a Rendelet átfogó aktualizálására, kiegészítésére van szükség. 
 
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35.§ (1) bekezdése kimondja, hogy az 
önkormányzat képviselő testülete által megalkotott önkormányzati rendeletnek mely tartalmi elemeket 
kell kötelezően tartalmaznia. A Rendelet kiegészítésre kerül a Közszolgáltató alvállalkozóinak 
megnevezésével és az alvállalkozóknak a közszolgáltatás egészéhez viszonyított arányával. 
 
A Rendelet jelenleg nem tartalmaz használati szezon megállapítására vonatkozó rendelkezést. 
A települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól 
szóló 64/2008. (III.28.) számú Kormány rendelet 9. § (1) bekezdése kimondja, hogy az 
üdülőingatlanok esetében hónapokban vagy negyedévekben meghatározott mértékű használati szezont 
kell megállapítani. 
A használati szezon időtartamát május 1-től október 31-ig, hat hónapban célszerű meghatározni, 
alkalmazkodva az üdülőingatlan tulajdonosok Tiszaföldváron tartózkodásához, valamint az ingatlanok 
gondozása során keletkező zöldhulladék időpontjaihoz és mennyiségéhez. 
 
A kiegészítések mellett módosításra és kiegészítésre kerül a szelektív hulladék gyűjtésére és a 
díjfizetésre vonatkozó szövegrész. 
 
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35.§ (1) bekezdésének g) pontja 2016. április 1-től 
hatályát vesztette, ezáltal az önkormányzati rendeletnek nem kell a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatással összefüggő személyes adatok (a természetes személyazonosító adatok, valamint a 
lakcím) kezelésére vonatkozó rendelkezéseket tartalmaznia. A Rendelet 10. §-ában megfogalmazott 
személyes adatokra vonatkozó rendelkezéseket ezért hatályon kívül kell helyezni. 
 
Kérem az előterjesztést, a rendelet-tervezetet megvitatni és elfogadni szíveskedjenek. 
 
Előterjesztésem mellékletét képezi a rendelettervezet, az indokolások és az előzetes hatásvizsgálat. 
 
 
Tiszaföldvár, 2016. június 23. 
 
 
 

Hegedűs István s.k. 
polgármester 
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13/2016.(VII.29.) 

Általános indokolás 

 
Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete megalkotta a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatásról, a közterületek és az ingatlanok tisztántartásáról szóló 19/2014.(VII.31.) 
önkormányzati rendeletet (továbbiakban Rendelet).  
Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete megalkotta a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatásról, a közterületek és az ingatlanok tisztántartásáról szóló 19/2014.(VII.31.) 
önkormányzati rendeletet (továbbiakban Rendelet).  
 
A jogszabályváltozások következtében a Rendelet átfogó aktualizálására, kiegészítésére van szükség. 
 
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban Ht.) 35.§ (1) bekezdés c) pontja 
kimondja, hogy az önkormányzat képviselő testülete által megalkotott önkormányzati rendeletnek 
tartalmaznia kell a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés egyes tartalmi elemeit. 
 A Ht. 34. § (5) bekezdése és a közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási szerződésről szóló 317/2013. (VIII. 28.) számú Korm. rendelet (4) bekezdése 
felsorolja a közszolgáltatási szerződés azon tartalmi elemeit, amelyeket a Rendeletnek tartalmaznia 
kell. A Rendelet ezekkel a tartalmi elemekkel kerül kiegészítésre. 
 
A Rendelet könnyebb áttekinthetősége érdekében az ingatlanhasználó és a Közszolgáltató közötti 
jogviszony létrejöttére vonatkozó szabályozás tartalmában nem történik változás, a továbbiakban az a 
Rendelet 2/A. § (1) bekezdésében kerül rögzítésre a korábbi 5.§ (1) bekezdés helyett. 
 
A Rendelet kiegészítésre kerül a lomtalanítás végzésére vonatkozó szabályozással. 

2016. június 1-től a közszolgáltató házhoz menő rendszerben, a közszolgáltatást igénybe vevő 
lakosok számára ingyenesen  végzi el a lomtalanítást. A lomtalanítást az ingatlanhasználó által 
telefonon, vagy a közszolgáltató ügyfélszolgálatán kért, előre egyeztetett időpontban végzi el a 
szolgáltató. A lomhulladékot közterületre kihelyezni tilos, azt közvetlenül a szolgáltatónak 
lehet átadni maximum 3m3 mennyiségig. 
 

A Rendelet továbbá kiegészítésre kerül a zöldhulladék elhelyezésének lehetőségével.  
Az ingatlanhasználó a zöldhulladékot a Tiszazugi Regionális Hulladékkezelő Telepre 
(Szelevény, hrsz.: 065/8) beszállítva adhatja át a közszolgáltatónak maximum 1 m3 
mennyiségig. A zöldhulladék átadása a közszolgáltatást igénybe vevő ingatlantulajdonosok 
számára ingyenes. 
 2016. évben a beszállításra a következő napokon van lehetőség: 

- augusztus 10 (szerda) 
- szeptember 7. (szerda) 
- október 5. (szerda) 
- november 2. (szerda) 
- december 21. (szerda). 

 
A Rendeletben rögzítésre kerül a közszolgáltatási díj ingatlanhasználó általi megfizetésének rendje.  
A Ht. 32/A. § (1) bekezdés i) pontja alapján a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és 
Vagyonkezelő Zrt. szedi be közszolgáltatási díjat. 
Az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet kijelöléséről, 
feladatköréről, az adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek részletes 
szabályairól szóló 69/2016. (III.31.) Kormány rendelet 10. § (2) bekezdése alapján a közszolgáltatási 
díjról a Koordináló szerv negyedévente állít ki számlát 15 napos fizetési határidővel. 
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Részletes indokolás 
 

A rendelet 1. § - ához: 
 

A rendelet 1. §-a a lomtalanítás rendjére vonatkozó újraszabályozó módosító rendelkezést 
tartalmaz.  
 

A rendelet 2. § - ához: 
 

A rendelet 2. §-a a házhoz menő szelektív gyűjtési rendszerre vonatkozó újraszabályozó 
módosító rendelkezést tartalmaz.  

 
A rendelet 3. § - ához: 

 
A rendelet 3. §-a a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésre vonatkozó kiegészítő 
módosító rendelkezést tartalmaz. A kiegészítés rendelkezik a szerződés keletkezésének 
lehetőségeiről, a közszolgáltatási szerződés kötelező tartalmi elemeiről és a közszolgáltatási 
díj megfizetésének rendjéről. 
 

A rendelet 4. § - ához: 
 
A rendelet 4. §-a a zöldhulladékra vonatkozó kiegészítő módosító rendelkezést tartalmaz. 
 

A rendelet 5. § - ához: 
 
A rendelet5. §-a hatályba léptető rendelkezést tartalmaz. 
 

A rendelet 6. § - ához: 
 

A rendelet 6. §-a hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz. 
 

A rendelet 7. § - ához: 
 

A rendelet 7. §-a e módosító rendelet hatályon kívül helyezését tartalmazza. 
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Előzetes hatásvizsgálat 
 
A tervezett jogszabály módosítások várható következményei: 
 
I. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás 
 

A Rendelet módosítása a társadalmi, gazdasági és költségvetési hatással nem jár. 
 

II. Környezeti és egészségügyi következmények 
 

A Rendelet módosításával lehetőség nyílik a zöldhulladék települési hulladéktól 
elkülönített gyűjtésére. A zöldhulladék komposztálásával csökkenthető az emberi 
tevékenység során keletkezett hulladék környezetre gyakorolt hatása. 
 

III. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: 
 

Mivel az adminisztratív feladatokat továbbra is a közszolgáltató látja el, ezért az 
önkormányzat számára nem jár változással a rendelet módosítása. 

 
IV. A jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható 
következményei 
 

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35.§ (1) bekezdése kimondja, hogy 
az önkormányzat képviselő testülete által megalkotott önkormányzati rendeletnek 
mely tartalmi elemeket kell kötelezően tartalmaznia.  
A Ht. 34. § (5) bekezdése és a közszolgáltató kiválasztásáról és a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről szóló 317/2013. (VIII. 28.) számú 
Korm. rendelet (4) bekezdése felsorolja a közszolgáltatási szerződés azon tartalmi 
elemeit, amelyeket a Önkormányzati Rendeletnek tartalmaznia kell. 
A rendelet módosítás nélkül a képviselő-testület nem tesz eleget a jogszabályok 
előírásának. 

 
V. Személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek 
 

A rendelet módosításával nem változnak a személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek. 
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Tiszaföldvár Város Polgármestere 

5430 Tiszaföldvár, Bajcsy-Zs. út 2. 
Postafiók: 56. Telefon: 56/470-017. 
 

ELŐTERJESZTÉS 
 

Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. július 28-án tartandó 
ülésére a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról, a közterületek és az ingatlanok 

tisztántartásáról szóló 19/2014.(VII.31.) önkormányzati rendeletének módosításáról 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete megalkotta a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatásról, a közterületek és az ingatlanok tisztántartásáról szóló 19/2014.(VII.31.) 
önkormányzati rendeletet (továbbiakban Rendelet).  
 
A jogszabályváltozások következtében a Rendelet átfogó aktualizálására, kiegészítésére van 
szükség. 
 
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban Ht.) 35.§ (1) bekezdés c) 
pontja kimondja, hogy az önkormányzat képviselő testülete által megalkotott önkormányzati 
rendeletnek tartalmaznia kell a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés egyes 
tartalmi elemeit. 
 A Ht. 34. § (5) bekezdése és a közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási szerződésről szóló 317/2013. (VIII. 28.) számú Korm. rendelet (4) bekezdése 
felsorolja a közszolgáltatási szerződés azon tartalmi elemeit, amelyeket a Rendeletnek 
tartalmaznia kell. A Rendelet ezekkel a tartalmi elemekkel kerül kiegészítésre. 
 
A Rendelet könnyebb áttekinthetősége érdekében az ingatlanhasználó és a Közszolgáltató 
közötti jogviszony létrejöttére vonatkozó szabályozás tartalmában nem történik változás, a 
továbbiakban az a Rendelet 2/A. § (1) bekezdésében kerül rögzítésre a korábbi 5.§ (1) 
bekezdés helyett. 
 
A Rendelet kiegészítésre kerül a lomtalanítás végzésére vonatkozó szabályozással. 

2016. június 1-től a közszolgáltató házhoz menő rendszerben, a közszolgáltatást 
igénybe vevő lakosok számára ingyenesen  végzi el a lomtalanítást. A lomtalanítást az 
ingatlanhasználó által telefonon, vagy a közszolgáltató ügyfélszolgálatán kért, előre 
egyeztetett időpontban végzi el a szolgáltató. A lomhulladékot közterületre kihelyezni 
tilos, azt közvetlenül a szolgáltatónak lehet átadni maximum 3m3 mennyiségig. 
 

A Rendelet továbbá kiegészítésre kerül a zöldhulladék elhelyezésének lehetőségével.  
Az ingatlanhasználó a zöldhulladékot a Tiszazugi Regionális Hulladékkezelő Telepre 
(Szelevény, hrsz.: 065/8) beszállítva adhatja át a közszolgáltatónak maximum 1 m3 
mennyiségig. A zöldhulladék átadása a közszolgáltatást igénybe vevő 
ingatlantulajdonosok számára ingyenes. 
 2016. évben a beszállításra a következő napokon van lehetőség: 

- augusztus 10 (szerda) 
- szeptember 7. (szerda) 
- október 5. (szerda) 
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- november 2. (szerda) 
- december 21. (szerda). 

 
A Rendeletben rögzítésre kerül a közszolgáltatási díj ingatlanhasználó általi megfizetésének 
rendje.  
A Ht. 32/A. § (1)bekezdés  i) pontja alapján a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és 
Vagyonkezelő Zrt. szedi be közszolgáltatási díjat. 
Az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet kijelöléséről, 
feladatköréről, az adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek 
részletes szabályairól szóló 69/2016. (III.31.) Kormány rendelet 10. § (2) bekezdése alapján a 
közszolgáltatási díjról a Koordináló szerv negyedévente állít ki számlát 15 napos fizetési 
határidővel. 
 
Kérem az előterjesztést, a rendelet-tervezetet megvitatni és elfogadni szíveskedjenek. 
 
Előterjesztésem mellékletét képezi a rendelettervezet, az indokolások és az előzetes 
hatásvizsgálat. 
 
 
Tiszaföldvár, 2016. július 20. 
 
 
 

Hegedűs István s.k. 
polgármester 
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20/2016.(XI.25.) 

Általános indokolás 
 
Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete megalkotta a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatásról, a közterületek és az ingatlanok tisztántartásáról szóló 19/2014.(VII.31.) 
önkormányzati rendeletet (továbbiakban Rendelet).  
 
Tiszaföldvár Város területén hulladékszállítási közszolgáltatást végző Inno-Szolnok Nonprofit 
Kft. megváltoztatta a zöldhulladék szállítás rendjét A szolgáltatást ezentúl a szelektív gyűjtési 
rendszerhez hasonlóan, házhoz menő rendszerben fogja ellátni a szolgáltató. A szolgáltatás 
változásával szükséges a Rendelet módosítását elvégezni. 
 
Tiszaföldvár Város közigazgatási területén található ingatlanok megfelelő gondozásával 
kapcsolatosan a Rendelet aktualizálására van szükség. 
 
A Rendelet 11. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott ingatlan tulajdonosra és használóra 
vonatkozó kötelességek újrafogalmazásra kerülnek. Az új megfogalmazás következtében 
hatályon kívül kell helyezni a Rendelt 1. § (3) bekezdésének b) pontját, amely az ingatlanon 
található növényzet megfelelő fenntartására vonatkozik. 
 
A Rendelet 11. § (2) bekezdése hibásan tartalmazza a Rendelet 1. § (2) bekezdésére történő 
visszautalást, ezért szükséges a jogszabályhely pontosítása. 
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Részletes indokolás 
 
 

A rendelet 1. § - ához: 
 

A rendelet 1. §-a a zöldhulladék szállítására vonatkozó újraszabályozó módosító rendelkezést 
tartalmaz. 

 
A rendelet 2. § - ához: 

 
A rendelet 2. §-a Tiszaföldvár Város közigazgatási területén található ingatlanok megfelelő 
gondozására vonatkozó újraszabályozó módosító rendelkezést tartalmaz. 
 

A rendelet 3. § - ához: 
 

A rendelet 3. §-a pontosítást, újraszabályozó módosító rendelkezést tartalmaz. 
 

A rendelet 4. § - ához: 
 
A rendelet 4. §-a hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz. 
 

A rendelet 5. § - ához: 
 
A rendelet 5. §-a hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz. 

 
A rendelet 6. § - ához: 

 
A rendelet 6. §-a hatályosulási szabályt tartalmaz. 
 

A rendelet 7. § - ához: 
 
A rendelet 7. §-a módosító rendelet hatályon kívül helyezését tartalmazza. 
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Előzetes hatásvizsgálat 
 
A tervezett jogszabály módosítások várható következményei: 
 
I. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás 
 

A Rendelet módosításával várhatóan szélesebb körben lehet eljárni az ingatlanok 
megfelelő gondozásának ügyében. 
 

II. Környezeti és egészségügyi következmények 
 

A Rendelet módosításával várhatóan javul a település környezeti állapota. A 
Tiszaföldvári Polgármesteri Hivatal dolgozói továbbra is fellépnek a gondozatlan 
ingatlanok esetében. 
A zöldhulladék házhoz menő rendszerben történő elszállítása jelentősen megkönnyíti a 
lakosság számára a hulladék elhelyezését. 
 

III. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: 
 

A Rendelet módosítása nem jár adminisztratív terhek változásával. 
 
IV. A jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható 
következményei 
 

A Rendelet módosítására a gondozatlan, elhanyagolt területek elleni fellépés 
érdekében van szükség. Továbbá a Rendelet módosítása nélkül továbbra is hibásan 
szerepelne a Rendelet 11.§ (2) bekezdésében található jogszabályhelyre való 
visszautalás. 

 
V. Személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek 
 

A rendelet módosításával nem változnak a személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek. 
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Tiszaföldvár Város Polgármestere 

5430 Tiszaföldvár, Bajcsy-Zs. út 2. 
Postafiók: 56. Telefon: 56/470-017. 
 

ELŐTERJESZTÉS 
 

Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. november 24-én tartandó 
ülésére a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról, a közterületek és az ingatlanok 

tisztántartásáról szóló 19/2014.(VII.31.) önkormányzati rendeletének módosításáról 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete megalkotta a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatásról, a közterületek és az ingatlanok tisztántartásáról szóló 19/2014.(VII.31.) 
önkormányzati rendeletet (továbbiakban Rendelet).  
 
Tiszaföldvár Város területén hulladékszállítási közszolgáltatást végző Inno-Szolnok Nonprofit 
Kft. megváltoztatta a zöldhulladék szállításának rendjét. Korábban az ingatlan tulajdonosok 
vagy használók szállíthatták be a zöldhulladékot a Szelevényi hulladéklerakóba. A 
zöldhulladék elszállítását ezentúl a szelektív gyűjtési rendszerhez hasonlóan, házhoz menő 
rendszerben fogja ellátni a szolgáltató. A zöldhulladékot zsákokban, illetve a nagyobb méretű 
nyesedéket, gallyakat maximum 1 m nagyságúra darabolva és kötegelve lehet a 
szolgáltatónak átadni. 2016-ban a következő szállítási nap december 21-e. A 2017. évi 
szállítási napokat egyenlőre nem jelölte meg a szolgáltató, azokat a későbbiekben teszi közzé. 
A szolgáltatás változásával szükséges a Rendelet módosítását elvégezni. 
 
Tiszaföldvár Város közigazgatási területén található ingatlanok megfelelő gondozásával 
kapcsolatosan a Rendelet aktualizálására, pontosítására van szükség. 
 
A Rendelet 11. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott, ingatlan tulajdonosra és 
használóra vonatkozó kötelességek újrafogalmazására van szükség. Az új megfogalmazás 
következtében hatályon kívül kell helyezni a Rendelt 1. § (3) bekezdésének b) pontját, amely 
az ingatlanon található növényzet megfelelő fenntartására vonatkozik. 
 
A Rendelet 11. § (2) bekezdése hibásan tartalmazza a Rendelet 1. § (2) bekezdésére történő 
visszautalást, ezért szükséges a jogszabályhely pontosítása. 
 
Kérem az előterjesztést, a rendelet-tervezetet megvitatni és elfogadni szíveskedjenek. 
 
Előterjesztésem mellékletét képezi a rendelettervezet, az indokolások és az előzetes 
hatásvizsgálat. 
 
 
Tiszaföldvár, 2016. november 14. 
 
 
 

Hegedűs István s.k. 
polgármester 


