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Tárgy:   Javaslat a helyi környezet és természet védelméről szóló rendelet és a 
hulladékkezelési közszolgáltatási szerződés módosítására  

 
 

Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 

Készítette:   Fetterné Ferenczy Beatrix 

Ellenőrizte:  dr. Papp Judit aljegyző 

Egyeztetve:   dr. Udvarhelyi István jegyző 

 

Tárgyalja:  Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság  

  

 

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. 

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges 
A rendelet elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges. 

 

 

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 
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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Tárgy:   Javaslat a helyi környezet és természet védelméről szóló rendelet és a 
hulladékkezelési közszolgáltatási szerződés módosítására  

 
Tisztelt Képviselő Testület! 

 
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII. 31.) 
Korm. rendelet 7. §-a módosította települési hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedény 
méretére és jelölésére vonatkozó szabályokat. Ezen szabályok 2016. január 1-én léptek 
hatályba. 
A szabályozási elvek egységesítése, valamint a hulladék-közszolgáltatásban az elmúlt évek 
során végbement számos változtatásnak való megfeleltetés szükségessé tette a helyi 
környezet és természet védelméről szóló 20/2014. (XII.19.) számú önkormányzati rendelet 
módosítását. 
A rendelet módosítása a 2016. január 1-től bevezetendő, az edényméretekre vonatkozó 
változást is rögzíti. Ennek lényege, hogy a közszolgáltatónak legalább két edényméret közül 
választási lehetőséget kell biztosítani az ingatlanhasználó részére, azzal, hogy a legkisebb 
edényméret 80 liter űrtartalmú kell, hogy legyen. 
A 60 literes kukát az ingatlanhasználó csak abban az esetben veheti igénybe, ha annak tényét, 
hogy a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használja, a települési önkormányzat által 
kiadott igazolás útján a közszolgáltató részére bizonyítja. 
Magasabb rendű jogszabály változás miatt az önkormányzati rendeletben nem szerepelhet az 
egyedül élő 60 év felettiek számára korábban biztosított 26db/fő/év zsákos szemétszállítás 
lehetősége sem. 
A rendelet módosításával párhuzamosan a közszolgáltatási szerződést is módosítani 
szükséges. 
Kérem az előterjesztés megvitatását és a rendelet-módosítás jóváhagyását!  
 

Határozati javaslat 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező 

tartalommal elfogadja a város területén képződő kommunális hulladék begyűjtéséről, 

szállításáról, ártalmatlanításáról és elhelyezéséről szóló Közszolgáltatási Szerződés 

módosítását.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, a közszolgáltatási szerződés  

módosításának aláírására.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 
Rendeletalkotási javaslat 

 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a helyi környezet és 
természet védelméről szóló 20/2014. (XII.19.) sz.  rendeletének módosításáról szóló ../2016. 
(I. .) sz. rendeletét. 
 
Budakalász 2016. január  

Rogán László  
polgármester 

 



Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

…./2016. (.  ) Önkormányzati rendelete  

a helyi környezet és természet védelméről szóló  
 

20/2014.(XII.19.) Önkormányzati rendelet 

módosításáról 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a környezet védelmének általános 
szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46.§ (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján a Magyarország Alaptörvényének 32. cikk. (1) bekezdés a) pontjában foglalt 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1.§ 

 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi környezet és természet 

védelméről szóló 20/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R ) 24 § (2) 
bekezdés a.) pontjának második és harmadik mondatának helyébe az alábbi rendelkezés lép 

 
„A közszolgáltató lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használó természetes 
személy ingatlanhasználó részére legalább egy olyan gyűjtőedény választásának 
lehetőségét biztosítja, amelynek űrmértéke a 60 litert nem haladja meg.  

A 60 liter űrmértékű gyűjtőedényt az ingatlanhasználó csak abban az esetben veheti 
igénybe, ha annak tényét, hogy a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használja, a 
települési önkormányzat által kiadott igazolás útján a közszolgáltató részére 
bizonyítja.” 

2.§ 
 
Az R. 29 § (1) bekezdés a.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép 
 

„A nagy darabos hulladék (lom) gyűjtéséről, elszállításáról és ártalmatlanításáról a 
Közszolgáltató évente egy alkalommal a hulladékkezelési közszolgáltatás keretében - 
külön díj felszámítása nélkül – rugalmas, házhoz menő rendszerben gondoskodik. 
Lebonyolításáról és megszervezéséről, a hulladék elszállításáról és ártalmatlanításáról a 
Közszolgáltató gondoskodik.  
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.” 

 

3.§ 
 

Az R. 5. melléklete helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„Alkalmazható gyűjtőedény típusok: 
1) Szabványkuka 60 literes 
 80 literes 
 110 literes   
 120 literes 
 240 literes 
                1.100 literes bobr edény 



2) A Közszolgáltató egyedi jelölésével ellátott köztisztasági 120 literes zsák  
 
3) Egyéb olyan hulladék tárolására alkalmas tárgy, amelyet a Közszolgáltató elfogad.” 
 

4.§ 
Záró rendelkezés 

 
Ez a rendelet 2016. január 29. napján lép hatályba 
 

 

Rogán László      dr. Udvarhelyi István 

polgármester          jegyző 

 

Záradék: 

A rendeletet a Képviselő-testület a 2016 január 28-ai ülésén fogadta el, kihirdetése 2016. 

január 28. napján ……órakor megtörtént. 

 

Dr. Udvarhelyi István 

     jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 

MÓDOSÍTÁSA 
 

amely létrejött egyrészről 

Budakalász Város Önkormányzat 

Cím:     2011 Budakalász, Petőfi tér 1. 
Adószám:    15730961-2-13 
Bankszámlaszám:    12001008-00173183-00100006 
Képviselője:    Rogán László polgármester 
mint megrendelő  - a továbbiakban: Megrendelő -, 

másrészről 

      Zöld Bicske Nonprofit Kft. 
 

 Cím:              2060 Bicske Csákvári u. 45. 
Adószám:            13068349-2-13 
Cégjegyzék sz. :            Cg.07-09-002821 
Bankszámlaszám:            11106894-2-07 
KÜJ azonosító:                         100316195 
KTJ azonosító:           100848653 
Statisztikai számjel:                 11106894-3811-572-07 
OHÜ minősítési osztály:          CI 
OHÜ okirat sorszáma:            32/2015 
Képviselője:           Teszár Tamás ügyvezető 
mint Vállalkozó, (a továbbiakban: Vállalkozó vagy Közszolgáltató)  

 
között a - 2015. június 28-án megkötött közszolgáltatási szerződés módosítására - alulírott 
napon az alábbi feltételekkel: 
 
1./ A szerződés III. A Települési Szilárd Hulladékok Begyűjtésének, Szállításának Részletes  
Szabályai 1. bekezdés E pontja 4. szakasza az alábbiak szerint módosul:  
 

A közszolgáltatás során az alábbi szabványos gyűjtőedények használhatóak 

Természetes személyek esetén: 

a. 60 literes  
b. 80 literes 
c. 110-120 literes  
d. 240 literes  
e. 1100 literes  
f.   egyedi jelülésű települési hulladék elhelyezésére szolgáló zsák a szabványos 

hulladéktároló ürítését végző járművel nem megközelíthető ingatlanok 
részére 

g.     egyedi jelülésű települési hulladék elhelyezésére szolgáló zsák üdülő 
ingatlanok   részére 



h.    egyedi jelülésű, többlethulladék elhelyezésére szolgáló zsák 
i.    egyedi jelölésű, szelektív hulladékgyűjtő zsák  
j.    egyedi jelölésű, biológiai úton lebomló biohulladék (zöldhulladék)  

gyűjtőzsák  
 
A közszolgáltató lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használó természetes 
személy ingatlanhasználó részére legalább egy olyan gyűjtőedény választásának 
lehetőségét biztosítja, amelynek űrmértéke a 60 litert nem haladja meg.  
 
A 60 liter űrmértékű gyűjtőedényt az ingatlanhasználó csak abban az esetben veheti igénybe, 
ha annak tényét, hogy a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használja, a települési 
önkormányzat által kiadott igazolás útján a közszolgáltató részére bizonyítja. 

 
2./ A szerződés IV.  Közszolgáltatási Díjak 2. bekezdés táblázata az alábbiak szerint módosul:  
 

Természetes személyek esetén: 

Gyűjtőedény (zsák) ürítés hó év 

60 literes edény 200,00.-

Ft+ÁFA/ürítés 

866,67.-Ft+AFA/ 

hónap 

10.400,00.-Ft+ 

ÁFA/év 

80 literes edény 239.-Ft+ÁFA/ 

ürítés 

1035.-Ft 

+ÁFA/hónap 

12.413-Ft+ 

ÁFA/év 

110/120 literes edény 300,00.-Ft+ÁFA/ 

ürítés 

1.300,00.-Ft +ÁF 

A/hónap 
15.600,00.-Ft+ 

ÁFA/év 

240 literes edény 600,00.-Ft+AFA/ 

ürítés 

2.600,00.-Ft +ÁF 

A/hónap 

31.200,00.-Ft+ 
ÁFA/év  

 

1100 literes gyűjtőedény 2700,00.-Ft+ÁF 

A/ürítés 

11.700,00.-Ft +ÁF 
A/hónap 

140.400,00-Ft 
+ ÁFA/év 

Zsák az ürítést végző gépkocsival nem 

megközelíthető ingatlanokhoz 

270,00.-Ft+ÁFA/ 

db 

  

Zsák a többlethulladék elhelyezésére 270,00.-Ft+AFA/ 

db 

  

Zsák a többlet zöldhulladék 
elhelyezésére 

270,00.-Ft+AFA/ 

db 

  

 

 
 
3./ A szerződés IV.  Közszolgáltatási Díjak 4. bekezdése érvényét veszti: 

„Polgármesteri Hivatal lakcímnyilvántartása alapján 60 év feletti egyedülálló önálló 
háztartást vezető nyugdíjas zsákkal is igénybe veheti a hulladékszállítást.” 

 
4./ A szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett részei változatlanul maradnak. 



 5./ Jelen szerződésmódosítás 6 eredeti példányban került aláírásra. 
 

Budakalász, 2016. január 

 

 

 
…………………………. ………………………. 

Megrendelő 

Budakalász Város Önkormányzat 

Rogán László polgármester 

 

Vállalkozó 

Zöld Bicske Nonprofit Kft. 

Teszár Tamás ügyvezető 

 

 

Pénzügyi ellenjegyző:……….…………………………………………. 

Budakalász, 2016. …………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A helyi környezet és természet védelméről szóló rendelet módosításának 
indokolása 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény rendelkezései alapján a jogszabályok 

előkészítése során a jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó 

részletességű - előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható 

következményeit, valamint a jogszabály tervezetéhez indokolást csatol és 

jogszabálytervezetet véleményezteti az érintett hatóságokkal is. A törvényi előírásoknak 

megfelelően az alábbiakban bemutatásra kerül a tárgyi rendelet előzetes hatásvizsgálata, 

indoklása és a jogszabálytervezet előzetes véleményezése. 

 

Általános indokolás 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII. 31.) 

Korm. rendelet 2016 január 1.-én hatályba lépő rendelkezése miatt, mely szerint 60 literes 

gyűjtőedényt csak az Önkormányzat által igazoltan az ingatlant egyedül és életvitelszerűen 

használó természetes személy ingatlanhasználó veheti igénybe. Ugyanezen rendelet szerint a 

közszolgáltató a természetes személy ingatlanhasználó részére legalább egy olyan 

gyűjtőedény választásának lehetőségét biztosítja, amelynek az űrmértéke a 80 litert nem 

haladja meg.  

A hulladékról  szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 40. § (3) bekezdése meghatározza házhoz 
menő rugalmas lomtalanítás esetén a lom elhelyezésének szabályait. 
 
Ezen jogszabályváltozások miatt szükségessé vált az önkormányzati rendelet módosítása. 

Részletes indokolás 

 
1.§ 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII. 31.) 

Korm. rendelet 2016 január 1.-én hatályba lépő rendelkezése miatt önálló háztartást vezető 

60 év feletti egyedülálló nyugdíjasok 26db/fő/év közszolgáltató emblémájával ellátott zsákkal 

már nem vehetik igénybe a hulladékszállítást. Az Önkormányzat által igazoltan az ingatlant 

egyedül és életvitelszerűen használó természetes személy ingatlanhasználó 60 literes 

gyűjtőedényt igénybe vehet. Azok akik a fenti feltételnek nem felelnek meg minimum 80 

literes gyűjtőedényre kell közszolgáltatási szerződést kötniük.  

 

2.§ 
 

A hulladékról  szóló 2012. évi CLXXXV. törvény szerint pontosításra kerül a lomtalanítás 
rendje. 
 
 



3.§ 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII. 31.) 

Korm. rendelet 2016 január 1.-én hatályba lépő rendelkezése miatt az 5 mellékletben 

felsorolt alkalmazható gyűjtőedény típusokat ki kellett egészíteni a 80 l-es és a 110 l-es 

edénymértekkel.   

 

A helyi környezet és természet védelméről szóló rendelet módosításának előzetes 

hatásvizsgálata 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény rendelkezései alapján a jogszabályok 

előkészítése során a jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó 

részletességű - előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható 

következményeit, valamint a jogszabály tervezetéhez indokolást csatol és 

jogszabálytervezetet véleményezteti az érintett hatóságokkal is. A törvényi előírásoknak 

megfelelően az alábbiakban bemutatásra kerül a tárgyi rendelet előzetes hatásvizsgálata, 

indoklása és a jogszabálytervezet előzetes véleményezése. 

 
1. Rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: 

A rendelet megalkotásával Budakalász Város Önkormányzata továbbra is a jogszabályi 

előírásoknak megfelelően biztosítani tudja a Város területén képződő kommunális hulladék 

begyűjtését, elszállítását, ártalmatlanítását a közszolgáltató segítségével.  

Gazdasági hatásait nézve 60 év feletti egyedülálló nyugdíjasok számára kedvezőtlenebb, 
mivel megszűnik a 26db/fő/év 120 l-es köztisztasági zsákkal a hulladékszállítás 
igénybevételének lehetősége. A 60 liter űrmértékű gyűjtőedényt az ingatlanhasználó csak 
abban az esetben veheti igénybe, ha a lakóingatlant egyedül használja így azoknak a 
háztartásoknak is többet kell fizetniük, akik nem jogosultak 60 literes gyűjtőedény 
használatára és eddig erre az edényméretre szerződtek.   Költségvetési hatásai a rendelet 
módosításnak nincsenek. 
 

2. Rendelet környezeti és egészségi következményei: 
A rendelet módosításával a közszolgáltatás továbbra is biztosítható, így a közegészségügyi 

előírásoknak mindenben megfelel a közszolgáltatás.  Negatívan befolyásolhatja a szelektív 

gyűjtésre való hajlandóságát azoknak, akik eddig a zsákos hulladékszállítást vették igénybe, 

vagy akiknek megszűnt a jogosultságuk a 60 literes gyűjtőedény használatára. Pozitív lehet 

viszont azok számára akik 120 literes helyet  80 literes edényre tudnak szerződni. 

 

3. Rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: 

Nem mérhető. 

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei:   

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII. 31.) 

Korm. rendelet 2016 január 1.-én hatályba lépő rendelkezése miatt szükségessé vált a 



rendelet módosítása. Módosítás elmaradása zavart okozhat a hulladékszállítás rendjében, 

ugyanis bizonyos szolgáltatást csak meghatározott kör vehet igénybe. 

 

5. Rendelet a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és 
pénzügyi feltételek: 
 

Rendelet alkalmazásához rövid-, közép- és hosszútávon nincs szükség a személyi, szervezeti, 

tárgyi feltételek átalakítására, hiszen valamennyi feltétel rendelkezésre áll.  


