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24.) önkormányzati rendelet módosítása   

 

Tisztelt Bizottság! 

 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy – tekintettel Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 4/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelete 2. melléklet 4.4.3. pontjában 

foglaltakra – a fenti tárgyban készült közgyűlési előterjesztést megtárgyalni és az abban 

foglaltakat véleményezni szíveskedjen. 

 

Kecskemét, 2018. május 2. 

 

 

   Dr. Szeberényi Gyula Tamás 

    alpolgármester 

HATÁROZAT-TERVEZET 

 

…./2018. (V.29.) JÜB. számú határozat 

 

Tárgy: A köztisztaságról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 9/2014. (IV. 

24.) önkormányzati rendelet módosítása   

 

A Jogi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 

előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 

 

 

A bizottság a fenti tárgyban készült előterjesztést a közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 
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E L Ő T E R J E S Z T É S 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése  

2018. május 31-én tartandó ülésére 

 

 

 

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

önkormányzati rendelet módosítása 

 

 

Tisztelt Közgyűlés! 

 

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

szerint a hulladékgazdálkodási közszolgáltató évente legalább 1 alkalommal gondoskodik 

a lomtalanítás megszervezéséről, a lomhulladék átvételéről, összegyűjtéséről, elszállításáról. 

A Ht. 44. § (2) bekezdése a lomtalanítás módjára vonatkozóan meghatározza a 

hulladékgazdálkodási rendszerre vonatkozó szervezési elvárásokat, miszerint „a 

közszolgáltató törekszik arra, hogy … a lomtalanítást házhoz menő gyűjtésként szervezze 

meg”. 

A lomtalanítás megszervezése Kecskeméten jelenleg nem házhoz menő rendszerben történik, 

hanem évente két alkalommal, a közterületre történő kihelyezéssel van lehetősége a 

szolgáltatás igénybe vevőinek a lomhulladékot elszállíttatniuk. 

A lomtalanítás eddigi módja számos kedvezőtlen kísérőjelenséggel járt együtt, amelyek közül 

a városban ezen alkalmakkor kialakuló, csak jelentős többletköltséggel megszüntethető, 

rendezetlen, szemetes állapotok mellett, a nem lomhulladékként minősíthető, sokszor a 

veszélyes hulladékok körébe tartozó tárgyak kihelyezése okozta a legtöbb problémát.  

A lomtalanítás eddigi rendszerében a Ht. 43. § (2) bekezdésében rögzített szabály sem volt 

maradéktalanul betartható, miszerint a lomtalanítás során közterületre helyezett hulladék a 

Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. tulajdonát képezi és egyben 

a közszolgáltató birtokába kerül. 

Mindezekre tekintettel javaslom, hogy a Kecskemét közigazgatási területére vonatkozó 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatás helyi szabályait tartalmazó, a köztisztaságról és a 

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

továbbiakban: ÖR.) módosítsa a Tisztelt Közgyűlés a házhoz menő lomtalanításra vonatkozó 

rendelkezések elfogadásával. 

A házhoz menő lomtalanítás bevezetése illeszkedik ahhoz, a térségi hulladékgazdálkodás 



szervezési célkitűzéshez, amely a Duna-Tisza közén található településeken a közszolgáltatás 

működtetését egységesen magas színvonalon kívánja megvalósítani és amelynek érdekében 

2017. szeptember 29-én létrejött a Duna-Tisza Közi Hulladékgazdálkodási és 

Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás.  

A Társulás feladata a 101 tagtelepülés vonatkozásában az egységes közszolgáltatás 

megszervezése, amelynek kereteit a Ht. rendelkezésein és a Társulás döntésein kívül a 

tagtelepülések önkormányzati rendeletei alapozzák meg.  

Ennek megfelelően az ÖR. jelen előterjesztéssel elfogadni javasolt módosítása szükséges 

ahhoz, hogy a Társulás a Duna-Tisza Közi Hulladékgazdálkodási Non-profit Kft-vel fennálló 

szerződésén keresztül Kecskemétre vonatkozóan is bevezethesse a házhoz menő 

lomtalanítást. 

A házhoz menő lomtalanításra vonatkozó legfontosabb, még nem említett Ht.-ben rögzített 

szabályok a következők: 

Lomhulladék: az ingatlanhasználótól a közszolgáltató által a lomtalanítás során átvett olyan 

háztartási hulladék, amely a közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtőedény méreteit 

meghaladja (Ht. 2. § (1) 39. pont). 

Lomtalanítás során csak nem veszélyes lomhulladék  adható át a közszolgáltatónak (Ht. 40. § 

(2) bekezdés) 

Házhoz menő lomtalanítás esetében a lomtalanításra vonatkozó közszolgáltatást az 

ingatlanhasználó csak a közszolgáltatóval előre egyeztetett időpontban veheti igénybe, és 

ilyen esetben a lomhulladék közterületen nem helyezhető el (Ht. 40. § (3) bekezdés) 

A közszolgáltató évente legalább 1 alkalommal gondoskodik a lomtalanítás megszervezéséről 

és a lomtalanítás során a közszolgáltatónak átadott lomhulladék átvételéről, összegyűjtéséről, 

elszállításáról (Ht. 44. § (1) bekezdés). Megjegyzendő, hogy jelen javaslat alapján 2019. 

január 1-től Kecskeméten nem 1, hanem 2 alkalommal fogja a Duna-Tisza Közi 

Hulladékgazdálkodási Non-profit Kft. a lomhulladékot előre egyeztetett időpontban az 

ingatlanhasználótól elszállítani. 

Részletes indokolás 

Az 1. §-hoz 

 

Az ÖR. a 31. §-ban szabályozza a lomtalanítást. Az 1. §-ban az ÖR. 31. §-ban 

megfogalmazott szabályainak módosítására teszek javaslatot annak érdekében, hogy a 

közszolgáltató a természetes személy ingatlanhasználók részére évente két alkalommal, a 

január 1-től december 31-ig terjedő időszakban előre egyeztetett időpontban házhoz menő 

lomhulladék-gyűjtést biztosítson. 

A lomtalanítás mellett a közszolgáltatási díj megfizetésének igazolása mellett az 

ingatlanhasználó a hulladékudvarokban is elhelyezheti a lomhulladéknak minősülő 

hulladékát. Erre vonatkozóan az 1. § (2) bekezdése tartalmaz szabályokat. 

 

A 2. §-hoz 

 



Az ÖR. 33. §-a szerint a hulladékudvarokba jelenleg külön igazolás, „utalvány” kiállítása 

mellett lehet lomhulladékot beszállítani. Az 1. § (2) bekezdésével bevezetendő rendelkezéssel 

az utalvány kiállításával kapcsolatos adminisztratív kötöttség megszüntetésére teszek 

javaslatot a társasházi és szövetkezeti ingatlanokra vonatkozó külön szabályozás megalkotása 

mellett. 

 

A 3. §-hoz 

 

A tervezet 3. § átmeneti rendelkezésként tartalmazza, hogy 2018. hátralévő időszakában 1 

alkalommal lesz lehetősége az ingatlanhasználóknak igénybe venniük a házhoz menő 

lomtalanítási szolgáltatást. 

 

A 4. §-hoz 

 

A 4. § hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz. 

 

Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy a környezet védelmének általános szabályairól 

szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében foglaltak alapján, figyelemmel a 

környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek 

kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 8/A. § (1) bekezdésére a rendelet 

tervezetet véleményezésre megküldtem a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti 

Járási Hivatalának. Véleményüket az ülésen fogom ismertetni. 

Kecskemét, 2018. május 2. 

 

 

   Dr. Szeberényi Gyula Tamás 

    alpolgármester 

  



 

 

 

HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a köztisztaságról és a 

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

rendeletének módosítása 

 

1. Társadalmi hatások 

A rendelet megalkotásának társadalmi hatásai nincsenek. 

  

2. Gazdasági, költségvetési hatások 

A rendelet megalkotásának nincsenek gazdasági, költségvetési hatásai. 

 

Környezeti hatások 

A rendeletben foglaltak végrehajtásának a környezetre pozitív hatása várható, tekintettel 

arra, hogy a lomtalanítás jelenlegi rendszerét kísérő negatív jelenségek várhatóan 

megszűnnek, a lomtalanítás hatásfoka javul.  

 

3. Egészségi követelmények  

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi követelményei nincsenek.  

 

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 

A rendeletben foglaltak végrehajtása a 2. §ban bevezetni javasolt rendelkezés alapján az 

adminisztratív terheket csökkenti. 

 

5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának 

várható következményei 

A rendelet megalkotásának szükségességét a kormány hulladékgazdálkodással 

kapcsolatos koncepciójával való összhang megteremtése indokolja. 

 

6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti és pénzügyi feltételek 

 
 A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek 

rendelkezésre állnak. 

 

 

 

 


