
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monostorapáti község Önkormányzat Képviselő- testületének 

5/2016.(VIII.31.) önkormányzati rendelete 

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 

9/2014.(IX.18.)önkormányzati rendelet módosításáról. 
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Monostorapáti  község Önkormányzat Képviselő-testületének  

5/2016. (VIII.31.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 

9/2014.(IX.18.)önkormányzati rendelet módosításáról. 

 

 

Monostorapáti  község Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi 

CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. 

cikk (1) a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában  meghatározott feladatkörében eljárva,a környezet  

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

biztosított véleményezési jogkörében eljáró Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi 

és Természetvédelmi Főosztálya véleményének kikérésével  a következőket rendeli el: 

  

 

1. § A hulladékgazdálkodásról szóló 9/2014.(IX.18.)önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés  

       c) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

„2. § (1) c) pontja: a közszolgáltató által a közszolgáltatási területen elkülönítetten, 

gyűjtőszigeten és házhoz menő rendszerben gyűjtött települési hulladékra terjed ki” 

 

2.§ A Rendelet 2. § (2) bekezdés a következő c) ponttal egészül ki:  

„2. § (2) c) pontja: a közszolgáltató által a közszolgáltatási területen elkülönítetten, 

gyűjtőszigeten és házhoz menő rendszerben gyűjtött települési hulladékra terjed ki” 

 

  

3. §  A rendelet 3 .§-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki: 

        „(5) A közszolgáltatási díj számlázását és a díjak beszedését a Nemzeti   

          Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő  

          Részvénytársaság végzi (a továbbiakban: Koordináló szerv). 

 

4. §  A rendelet 8. alcíme helyébe a következő 8/A, 8/B  rendelkezés lép:  

 

„8/A Mentesség az ingatlan használaton kívülisége alatt” 

 

 

5.§ (1) Mentesül a kötelező közszolgáltatási díj ürítési díjának megfizetése alól az az   

ingatlanhasználó, akinek használaton kívüli belterületi ingatlanán települési hulladéka 

nem keletkezik, életvitelszerűen nem lakja az ingatlant, az folyamatosan használaton kívül 

van (a továbbiakban: használaton kívüliség). 

 (2) Az ingatlanhasználónak a használaton kívüliséget a Közszolgáltató felé jelezni kell. 

Erre irányuló kérelmét a Közszolgáltatónál erre a célra rendszeresített nyomtatványon 

írásban nyújthatja be. A Közszolgáltató a kérelem bejelentését követő hónaptól biztosítja a 

mentességet.  

      (3) A Közszolgáltató jogosult a használaton kívüliséget ellenőrizni. 

 (4) Az ingatlanhasználó köteles a használaton kívüliséget a Közszolgáltató részére az 

általa választott elszámolási időszakra vonatkozó közüzemi (víz vagy elektromos áram) 

számláival igazolni. Az igazolás benyújtásának határidejét a Közszolgáltató mentességi 

kérelme tartalmazza. 

(5) Amennyiben a közüzemi számlák, az igazolások, vagy a (3) bekezdés szerinti 

leolvasott óraállások nem igazolják a használaton kívüliséget, úgy a közszolgáltatási díj 
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visszamenőleg a lakcím szerinti éves elszámolási időszak kezdő napjától egy összegben a   

mindenkori jegybanki alapkamattal terhelten kerül kiszámlázásra. A közszolgáltató 

jogosult a használaton kívüliséget ellenőrizni. 

(6) A mentességben részesülő a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, 

körülmények megváltoztatásáról 15 napon belül köteles értesíteni a Közszolgáltatót. 

(7) A mentesség igénybevétele az ingatlanhasználó bejelentésére indul. 

 

 

„8/B Az ingatlan használatának felfüggesztése” 

 

 

6. § (1) Felfüggeszthető a közszolgáltatás nyújtása azoknak a belterületi ingatlanoknak 

az  esetében, amelyeken előreláthatóan legalább 60 napig senki sem fog tartózkodni és 

emiatt települési hulladék sem keletkezik.  

(2) A felfüggesztésre vonatkozó igényt az ingatlanhasználónak írásban kell 

bejelentenie a Közszolgáltató felé az általa erre rendszeresített formanyomtatványon, 

legalább 15 nappal a felfüggesztés kívánt kezdő időpontja előtt. A felfüggesztés ideje 

alatt az ingatlanhasználó mentesül a kötelező közszolgáltatási díj ürítési megfizetése 

alól. 

(3) Ha a felfüggesztés feltételeiben változás következik be, az ingatlanhasználó ezt 

köteles haladéktalanul írásban bejelenteni a Közszolgáltatónak.  

(4) Amennyiben a felfüggesztés időtartama alatt a közszolgáltatás alá tartozó hulladék 

kerül kihelyezésre, úgy az ingatlanhasználó egyidejű értesítése mellett a 

Közszolgáltató a hulladékot elszállítja, az ingatlanhasználó pedig a közszolgáltatási 

díjat köteles megfizetni.  

  (5)A Közszolgáltató jogosult az ingatlanhasználat felfüggesztését ellenőrizni. 

  (6) Az ingatlanhasználó köteles az ingatlanhasználat felfüggesztését a 

Közszolgáltató részére a felfüggesztés időtartamára vonatkozó közüzemi (víz és 

elektromos áram) elszámoló számlák vagy erről szóló közüzemi igazolás 

benyújtásával igazolni. Az igazolás benyújtásának határidejét a Közszolgáltató 

határozza meg. 

(7) Amennyiben a közüzemi számlák, az igazolások nem igazolják az 

ingatlanhasználat felfüggesztését, úgy a közszolgáltatási díj visszamenőleg a teljes 

időszakra vonatkozóan a mindenkori jegybanki alapkamattal terhelten kerül 

kiszámlázásra.  A közszolgáltatási díj a teljes időszakra vonatkozóan a mindenkori 

jegybanki alapkamattal terhelten kerül kiszámlázásra.  

 

7.§ A rendelet 14. § kiegészül  (4) –(5) bekezdéssel: 

 

(4) Az ingatlanhasználónak a 60 vagy 80 liter mennyiségű települési hulladék után 

fizetendő közszolgáltatási díj alkalmazásának jogos igénybevételére irányuló kérelmét a 

Közszolgáltató erre a célra rendszeresített formanyomtatványon kell bejelenteni. A 60 

vagy 80 liter mennyiségű hulladék után fizetendő közszolgáltatási díj alkalmazásának 

igénybevételére csak az jogosult, aki a Közszolgáltató fele lejárt határidejű díjhátralékkal 

nem rendelkezik.   

        (5) Ha az ingatlanhasználó a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó bejelentési 

kötelezettségét nem teljesíti, úgy a Közszolgáltató – az ingatlanhasználó egyidejű írásbeli 

értesítése mellett – az ingatlanon lévő lakóegységenként minimálisan 1 db 120 literes, 

vagy az ingatlanhasználó által ténylegesen kihelyezett hulladékmennyiségnek megfelelő 
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gyűjtőedény heti egyszeri ürítését vélelmezi addig az időpontig, ameddig az 

ingatlanhasználó a bejelentési kötelezettségét nem teljesíti.  

 

 

8.§ A rendelet a következő 10/A alfejezettel, és  16/A. §-al egészül ki:  

 

10/A. A szigetes (szelektív) rendszerben történő elkülönített hulladékgyűjtés  

 

 16/A. § (1)  A hulladék a Közszolgáltató és az Önkormányzat által létesített és a 

Közszolgáltató által üzemeltetett hulladékgyűjtő szigetekhez történő szállításáról az 

ingatlanhasználó gondoskodik. 

(2)  A gyűjtősziget használatáért a közszolgáltatást igénybe vevő ingatlanhasználó számára 

a közszolgáltatás díján felül külön díjazás nem számítható fel. 

(3)  A közszolgáltatás területén üzembe helyezett szelektív hulladékgyűjtő szigetek  

gyűjtőedényeibe a felirat szerinti, külön gyűjtött, szennyeződés mentes csomagolási 

hulladék helyezhető el. 

  (4) A gyűjtőszigeteken csak a települési hulladék hasznosítható összetevőinek begyűjtése 

történhet. 

(5)  Az elkülönítetten gyűjtött hulladékot a hulladékgyűjtő szigeten – a Közszolgáltató 

előírásaira is tekintettel – úgy kell elhelyezni, hogy azok ne keveredjenek, és a környezetet 

ne szennyezzék. 

(6)  A hulladékgyűjtő szigetekre az edényzet felirataitól eltérő hulladék nem helyezhető el.  

(7)  A gyűjtőedényeket a Közszolgáltató szükség szerinti gyakorisággal, rendszeresen üríti. 

(8)  A Közszolgáltató az elkülönítetten gyűjtött hulladékot a települési hulladéktól 

elkülönítve, külön erre alkalmas felépítménnyel rendelkező járművel szállítja el a kezelő, 

hasznosító telephelyre.  

(9)Az elkülönítetten gyűjtött hulladék elhelyezésére szolgáló szabványos gyűjtőedények 

elhelyezéséről, az edények ürítéséről, karbantartásáról, a gyűjtőedények fertőtlenítéséről a 

Közszolgáltató gondoskodik. 

(10)  A Közszolgáltató az ingatlanhasználóktól átvett elkülönítetten gyűjtött 

hulladékokat válogatásra más hulladékkezelési engedéllyel rendelkező 

hulladékkezelőnek is átadhatja. 

 

9. § A Rendelet az alábbi 10/B. alfejezettel, és  16/B.§ -sal egészül ki: 

 

10/B. A házhoz menő rendszerben történő elkülönített hulladékgyűjtés 

 

10.§ 16/B. § (1) Az elkülönítetten gyűjtött hulladékot az ingatlanhasználó a közszolgáltató 

által biztosított, az elkülönített gyűjtésre utaló jelzéssel ellátott víztiszta gyűjtőzsákban vagy 

kötegelve adja át a közszolgáltatónak.  

(2) Az ingatlanhasználó az ingatlanon képződött települési hulladékból a szelektív 

gyűjtőzsákba - a vegyes hulladéktól elkülönítetten - gyűjti a műanyaghulladékot és fém 

hulladékot, valamint a kartonpapírból készült nagyméretű doboz kivételével a 

papírhulladékot. Az elkülönítetten gyűjtendő hulladékokat a rendelet 2. számú melléklete 

határozza meg.  

(3)Az üveg hulladék gyűjtése szigetes rendszerben történő elkülönített gyűjtéssel történik. 

(4) A közszolgáltató az elkülönítetten gyűjtött hulladékot az általa biztosított szelektív 

gyűjtőzsákokból szállítja el. 

(5) A közszolgáltató nem veszi át a balesetveszélyt okozó, vagy sérült gyűjtőzsákban, nem 

szelektív gyűjtőzsákban, nem a közszolgáltató által biztosított szelektív gyűjtőzsákban 
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gyűjtött hulladékot. Amennyiben a szelektív gyűjtőzsákban az 2. számú mellékletben a papír 

és karton csomagolási hulladék kivételével felsorolt hulladékon kívül más anyag is található, a 

közszolgáltató a hulladék elszállítását megtagadja. A papír és karton csomagolási hulladék 

kizárólag a zsák mellett, összekötözve kerül elszállításra.  

(6) A vegyes hulladék elhelyezésére szolgáló gyűjtőedénybe helyezhető települési 

hulladékfajtákra, és az elkülönítetten gyűjtött hulladék gyűjtésének módjára a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló kormányrendelet 

szabályai az irányadóak. 

(7) A közszolgáltató az elkülönítetten gyűjtött hulladékot havonta egy alkalommal szállítja el 

1. számú függelékben meghatározott időpontban. A szállítás időpontjáról, annak rendjének 

változásáról a Közszolgáltató köteles a lakosságot írásban értesíteni, emellett a  közszolgáltató 

ügyfélszolgálatán és weblapján (www.nhsztapolca.hu ) közzétenni. Az Önkormányzat a saját 

honlapján (www.monostorapati.hu) és hirdetőtábláján teszi közzé ezen információkat 

 

11.§ A rendelet 11. alcíme helyébe a következő rendelkezés lép: 

 11. Lakossági eredetű lombhulladékra vonatkozó rendelkezések 

12.§ A rendelet 17. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép. 

 (1) Az ingatlanhasználó az ingatlanon keletkező, lakossági eredetű, a szervezett 

közszolgáltatásban elszállításra nem kerülő lombhulladékot a közszolgáltató által üzemeltetett 

hulladékátvevő helyen (8300 Tapolca, Halápi úti telephelyen) helyezheti el. 

 

13.§ A  rendelet 2 melléklettel, 1 függelékkel egészül ki. 

 

14. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

         (2) Hatályát veszti: 

     a) a R. 5. § (2)-(5) bekezdése 

    b) a R. 6.§ (2) bekezdése 

    c) a R. 11.§ (1), (2) bekezdése  

   

 

 

Takács Péter                     Takács Lászlóné 

Polgármester                            jegyző 

 

 

  

Záradék:  

 

A rendeletet a mai napon kihirdettem:  

 

 

Monostorapáti, 2016. augusztus 31. 

 

 

Takács Lászlóné 

      jegyző

http://www.nhsztapolca.hu/
http://www.lesenceistvand.hu/
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Előzetes hatásvizsgálat 

 

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján 

                                                   

 

A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a 

továbbiakban: Jat.) 17. §-a szerint: 

 

17. § (1) A jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó 

részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható 

következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről ... önkormányzati rendelet esetén a 

helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. [...] 

 

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell 

a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen 

aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, 

ab) környezeti és egészségi következményeit, 

ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint 

b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményeit, és 

c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételeket”. 

 

A települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi 

közszolgáltatásról, a köztisztaság fenntartásáról és a környezet védelméről szóló Kt. rendelet 

tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat. 17. § (2) 

bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők: 

 

a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása 

aa) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai 

Jelentős hatás nem várható. 

 

ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei 

Hulladékgyűjtés szabályozása a környezetvédelme keretében. 

 

ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai 

Jelentős hatás nem várható  

 

b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei 

Hulladékgazdálkodási törvény változása miatt szükséges a helyi jogszabály módosítása.  

 

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

A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi, 

szervezeti, és tárgyi feltételt nem igényel. 
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I n d o k l á s 

 

1-4 § a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatási terület határát 

szabályozza 

 

5.§ a mentességet az ingatlan használaton kívülisége alatt 

6.-7.§ az ingatlan használatának felfüggesztési szabályait 

8-9.§ a szigetes (szelektív)és házhoz menő  rendszerben történő elkülönített hulladékgyűjtést 

11-12 § lakossági eredetű lombhulladékra vonatkozó rendelkezések  

13.§ mellékletet, függeléket 

14.§ a hatályba léptető, és hatályon kívül helyezendő rendelkezéseket tartalmazza 
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2.  melléklet a 5/2016.(VIII.31.) önkormányzati rendelethez  
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1 függelék a 5/2016.(VIII.31.) önkormányzati rendelethez  

 

 

Házhoz menő szelektív hulladék gyűjtés, járatprogram szerinti ürítési nap: 

 

 

Minden hónap 3. szerda a közigazgatás belterületén  

 

 

Szelektív hulladék gyűjtésére szolgáló konténer helye 

 

 

Monostorapáti, Ady Endre utca 11.sz. ingatlan előtti közterület 

Petőfi és Zrínyi utca kereszteződés  

 


