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ELŐTERJESZTÉS 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság 

2018. április 24-én tartandó ülésére 

 

Tárgy: A 2018. évi lomhulladék-gyűjtés ütemezése 

 

 

Tisztelt Bizottság! 

 

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 44. § (1) bekezdése 

alapján a közszolgáltató évente legalább 1 alkalommal gondoskodik a lomhulladék-gyűjtés 

megszervezéséről és ennek során a közszolgáltatónak átadott vagy közterületre helyezett 

lomhulladék átvételéről, összegyűjtéséről, elszállításáról. A Ht. 2. § (1) bekezdés 39. pontja 

értelmében lomhulladék a közszolgáltató által az ingatlanhasználótól átvett, a közszolgáltatás 

keretében rendszeresített gyűjtőedény méreteit meghaladó méretű háztartási hulladék.  

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a köztisztaságról és a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 9/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendeletének 

(a továbbiakban: Rendelet) 31. §-a rendelkezik a közszolgáltató által szervezendő és 

lebonyolítandó éves lomhulladék-gyűjtésről. A Rendelet 31. § (3) bekezdése alapján a 

lomhulladék-gyűjtést két ütemben, két egymást követő héten kell végrehajtani úgy, hogy az 

érintett városrészekben a lomhulladék kihelyezésére péntek reggel 8 órától szombat este 20 

óráig kell lehetőséget biztosítani.  

 

A Rendelet 31. § (2) bekezdése és Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. 

(II. 14.) önkormányzati rendelete 2. melléklet 6.1.7. pontja alapján a lomhulladék-gyűjtés 

tervezett időpontjáról a Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság dönt.  

 

A fentiekre figyelemmel a 2018. évi lomhulladék-gyűjtés időpontjaira az alábbiak szerint 

teszek javaslatot:  

I. ütem: 2018. május 25-26.  

II. ütem: 2018. június 1-2.  

 

Ennek megfelelően, a Rendelet 31.§ (3) bekezdésében foglaltak alapján  

- 2018. május 25-26-án:  a Katonatelepi tanyák, Katonatelep, Úrrét, Kőrösihegy, 

 Borbás, Kisfái, Szolnoki hegy, Kecskemét-Városföld, 

 Törökfái, Matkó, Hunyadiváros (Csilléri telep), Belváros, 

 Rákócziváros, Szent István város (Műkertváros), Árpádváros, 

 Erzsébetváros (Ürgés), Kossuthváros, Szent László város 

 (Rendőrfalu, Kósafalu, Tsz falu, Muszáj), Halasi úti kiskertek, 

 Reptéri lakótelep,  
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- 2018. június 1-2-án: a Talfája (Törekvés és Kossuth Tsz lakótelep), Vacsihegy, 

 Budaihegy, Méntelek, Belső Nyír, Külső Nyír, Hetényegyháza, 

 Szarkás, Úrihegy (Miklóstelep), Felsőszéktó (Petőfiváros, 

 Sutusfalu), Felsőcsalános, Bódog sor, Kadafalvi tanyák, 

 Alsócsalános, Kadafalva, Kecskemét-Ballószög, Alsószéktó 

 (Szelei falu, Homokbánya), Máriahegy, Bethlenváros (Vacsi 

 köz, Voelker telep, Dárdai telep, Miklovics telep), 

 Széchenyiváros (Bogovics falu, Villanegyed, Hollandfalu), 

 Máriaváros  

városrészekben kerül elszállításra a kihelyezett lomhulladék.  

 

A Rendelet 31. § (4) és (5) bekezdései alapján a lomhulladékot az ingatlanhasználó a saját 

ingatlana előtti közterületen köteles elhelyezni. Közterületi gyűjtőpont csak a társas- és 

szövetkezeti házak környezetében hozható létre, ahol a rendszeresített hulladékgyűjtő 

edények mellett helyezhető el a lomhulladék. A Ht. 40. § (2) bekezdése értelmében a 

lomhulladék-gyűjtés során közterületen csak nem veszélyes lomhulladék helyezhető el, illetve 

adható át a közszolgáltatónak.  

 

A lomhulladékot minden esetben úgy kell elhelyezni, hogy az a jármű- és a gyalogos 

forgalmat ne akadályozza, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, továbbá ne járjon 

baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.  

 

A lomhulladék-gyűjtés ellenértékét a Rendelet 31. § (1) bekezdése alapján a hulladékszállítás 

közszolgáltatási díja tartalmazza.  

 

A Ht. 53. § (2) bekezdés e) pontja alapján a közszolgáltató a lomhulladék-gyűjtéssel 

kapcsolatos adatokat, információkat az ügyfélszolgálatán és a honlapján mindenki számára 

ingyenesen hozzáférhetővé teszi, valamint a lakosság felé tájékoztatással él a média, illetve 

közvetlen szórólap útján.  

 

Kérem a Tisztelt Bizottságot az előterjesztés megtárgyalására és a lomhulladék-gyűjtés 

időpontjának jóváhagyására. 

 

Kecskemét, 2018. március 29. 

 

 

 

 Sipos László 

 tanácsnok 
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HATÁROZAT-TERVEZET 

 

 

…/2018.(IV. 24.) VVB. számú határozat 

A 2018. évi lomhulladék-gyűjtés ütemezése 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság 

megtárgyalta Sipos László tanácsnok fenti tárgyban készült 11926-3/2018. számú 

előterjesztését és az alábbi határozatot hozta:  

 

A bizottság úgy dönt, hogy a DTKH Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 

mint közszolgáltató által szervezendő 2018. évi lomhulladék-gyűjtés időpontjai – 

figyelemmel Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 

köztisztaságról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 9/2014. (IV.24.) 

önkormányzati rendelete 31. § (3) bekezdésében foglaltakra – az alábbiak:  

I. ütem: 2018. május 25-26. 

II. ütem: 2018. június 1-2. 
 

Határidő: értelemszerűen  

Felelős: Sipos László tanácsnok 


