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ELŐTERJESZTÉS 

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

Tisztelt Képviselő-Testület! 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontja 
szerinti közfeladat az önkormányzat közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 
helyi szintű részletszabályainak meghatározása, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltató 
kiválasztása, a közszolgáltatási szerződés megkötése. 
 
A Képviselő - testület 20/2014. (XII.19.) rendelete (továbbiakban: Rendelet) szabályozza a helyi 
környezet és természet védelmét. A Rendelet IV. Fejezete tartalmazza a hulladékgazdálkodási 
közfeladat ellátására vonatkozó előírásokat. 
 
A települési önkormányzat az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat ellátását a 
közszolgáltatóval kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés útján biztosítja. 
 
A Képviselő-testület a 18/2020. (II.27.) sz. Kt. határozat alapján Budakalász Város Önkormányzata a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.), valamint a hulladékokról szóló 
2012. évi CLXXXV. törvény 33.§ és 34.§-a alapján, továbbá a közszolgáltató kiválasztásáról és a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről szóló 317/2013. (VIII.28.) Korm. rendelet és a 
vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései szerint közbeszerzési eljárást folytatott le 
„Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás” tárgyában. A közbeszerzési eljárás típusa: Kbt. 81.§ (1) 
bekezdés szerinti, uniós értékhatárt elérő értékű nyílt. A közbeszerzési eljárás nyilvántartási száma: 
EKR000457022020. A közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény feladásának napja: 2020.06.25. 
 
A Képviselő-testület a közbeszerzési eljárást lezáró döntésében a bírálóbizottság szakvéleménye és 
döntési javaslata alapján a 40/2020.(VIII.19.) sz. Kt. határozatban a közbeszerzési eljárást 
eredményesnek ítélte. Az eljárás nyertes ajánlattevője: a NHSZ Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Cégjegyzékszám: 11-09-020967, Adószám. 24121567-2-11, 
Székhely: 2800 Tatabánya, Erdész utca E. ép.) 
Nyertes ajánlattevővel a szerződéskötési moratóriumot követően, 2020. augusztus 31-én került sor a 
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatói szerződés aláírására. 
 
Az új közszolgáltatói szerződésben foglaltak alapján összehangban a hulladékokról szóló 2012.évi 
CLXXXV. törvény előírásaival szükségessé vált a Rendelet „IV. Fejezet Hulladékgazdálkodás” részben 
foglaltak felülvizsgálata, módosítása. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet rendelet-tervezet megvitatására és elfogadására. 

 
Melléklet: A helyi környezet és természet védelméről szóló 20/2014. (XII.19.) rendelet módosításának 

tervezete 

Rendeletalkotási javaslat 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a helyi környezet és természet 

védelméről szóló rendelet módosításáról szóló rendeletét. 

 
Budakalász, 2020. szeptember 30. 
 
 

 
 
 

 

dr. Göbl Richárd 
polgármester 
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Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

/2020.(IX.30) számú rendelete 

a helyi környezet és természet védelméről 

szóló 20/2014.( XII.19.) számú rendelet módosításáról 

 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk. 

(2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a 

hulladékgazdálkodásról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján, a környezet védelmének általános szabályairól 1995. évi LIII. tv. 46. § 

(1) bekezdés c) pontjában, a hulladékgazdálkodásról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. §-

ában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 

bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1.§ 

A helyi környezet és természet védelméről szóló 20/2014.(XII.19.) számú önkormányzati 

rendelet ( a továbbiakban: R) IV. Fejezet 20.§ - 32.§-sa helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„IV. FEJEZET 

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS 

Általános rendelkezések 

20.§ 

 

(1) Budakalász Város Önkormányzata a települési hulladék begyűjtéséről, elszállításáról, valamint 
kezeléséről kötelező helyi közszolgáltatás útján gondoskodik. 

(2) A közszolgáltatás célja a köztisztaság, a településtisztaság biztosítása, a közegészségügy, 
valamint az épített és természeti környezet védelme. A kötelező közszolgáltatásra vonatkozó 
rendelkezések célja a közszolgáltatás kiszámítható, folyamatos és biztonságos ellátása, a 
tevékenység ellenőrizhetősége. 

(3) A rendelet e fejezetének területi hatálya kiterjed Budakalász Város közigazgatási területére. 

(4) A rendelet e fejezetének személyi hatálya kiterjed Budakalászi Város közigazgatási területén 
lévő valamennyi ingatlan tulajdonosára, használójára (továbbiakban ingatlantulajdonos), 
függetlenül attól, hogy természetes személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 
társaság, továbbá valamennyi gazdálkodó szervezetre – akár termék előállítója, vagy 
forgalmazója – melynek tevékenysége során települési hulladék képződik.  

(5) A rendelet e fejezetének tárgyi hatálya kiterjed az ingatlanokon képződő települési hulladékra. 

(6) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma: 

a) szilárd háztartási hulladék (lakossági, intézményi) heti rendszerességű begyűjtése, 
elszállítása és kezelése 

b) évente egyszer házhoz menő rendszerű lomtalanítás 
c) zöldhulladék begyűjtés 
d) szelektív rendszerű hulladékgyűjtés 
e) évente egyszeri veszélyes hulladék gyűjtés 
f) hulladékgyűjtő telep ürítés 
g) hulladékudvar üzemeltetés 

 

21.§ 
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E fejezet alkalmazásában:  

 

(1) Települési hulladék: a háztartási hulladék és a háztartási hulladékhoz hasonló szilárd hulladék 

(2) Háztartási hulladék: a háztartásokban képződő vegyes, elkülönítetten gyűjtött, valamint 
lomhulladék, ideértve a lakásokban, lakóingatlanokban, a pihenés, üdülés céljára használt 
helyiségekben, valamint a lakóházak közös használatú helyiségeiben és területein képződő 
hulladékot  

(3) Háztartási hulladékhoz hasonló hulladék: az a vegyes, illetve elkülönítetten gyűjtött hulladék, 
amely a háztartásokon kívül képződik, és jellegében, összetételében a háztartási hulladékhoz 
hasonló, gazdasági vállalkozásoknál keletkező veszélyesnek nem minősülő szilárd hulladék, 
amely a háztartási hulladékkal együtt kezelhető. 

(4) Vegyes hulladék: a háztartási és a háztartási hulladékhoz hasonló hulladéknak az a különböző 
fajtájú és összetételű hulladékot tartalmazó része, amelyet az elkülönítetten gyűjtött hulladéktól 
eltérő külön gyűjtőedényben gyűjtenek 

(5) Zöldhulladék: Kerti, kertészeti tevékenységből származó növényi eredetű települési hulladék 
(kerti nyesedék, ágak, falevelek és egyéb komposztálható növényi hulladék) amennyiben annak 
mennyisége nem haladja meg szállítási alkalmanként az egy darab fedett szabvány 120 literes 
gyűjtő edény térfogatát 

(6) Nem minősül háztartási szilárd hulladéknak különösen  

a) az emberi ürülék,  
b) az állati hulladék és trágya,  
c) a jég, hó és sár,  
d)  az épület megrongálódásából, bontásából vagy javításából származó építési törmelék, 

inert hulladék, föld, 
e) folyékony tűz- vagy robbanásveszélyes, mérgező, illetve fertőző anyag,  
f) mindazon tárgy vagy hulladék, amelynek elhelyezése - terjedelménél fogva - a 

szemétgyűjtő edényekben nem lehetséges, 
g) veszélyes hulladékok (pl. akkumulátor, festékkel, olajjal szennyezett hulladékok).  

(7) Egyéb szilárd hulladék- lomtalanítási hulladékok: az ingatlanhasználótól a közszolgáltató által a 
lomtalanítás során átvett olyan háztartási hulladék, amely a közszolgáltatás keretében 
rendszeresített gyűjtőedény méreteit meghaladja: lakásokban, lakás, üdülés, pihenés céljára 
szolgáló egyéb helyiségekben, lakóházak közös használatra szolgáló helyiségeiben nem 
rendeltetésszerű használat során felhalmozódó szilárd hulladék (pl. nagyobb méretű 
berendezési tárgy, lom, bútor, bútordarab, háztartási berendezés, készülék, stb.). 

(8) Többlethulladék: az ingatlanhasználónál keletkező, a közszolgáltatási szerződés szerinti 
gyűjtőedény méretét meghaladó háztartási hulladék. 

(9) Hulladékgazdálkodás: a hulladék gyűjtése, szállítása, kezelése, az ilyen műveletek felügyelete, 
a kereskedőként, közvetítőként vagy közvetítő szervezetként végzett tevékenység, a 
hulladékgazdálkodási létesítmények és berendezések üzemeltetése, valamint a hulladékkezelő 
létesítmények utógondozása. 

(10) Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás: a közszolgáltató által az ingatlanhasználóktól történő 
rendszeres, a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék átvételét, gyűjtését, elszállítását, 
kezelését, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással érintett hulladékgazdálkodási 
létesítmény fenntartását, üzemeltetését, kötelező jelleggel igénybe veendő szolgáltatás. 

(11) Közszolgáltató: Budakalász Város közigazgatási területén a települési hulladékkal kapcsolatos 
helyi közszolgáltatás ellátására a mindenkor hatályos jogszabályok előírásainak megfelelő 
eljárás lefolytatásával, a rendeletben meghatározott időtartamra kizárólagos jogot szerzett 
nonprofit gazdasági társaság - jelen rendeletben nevesített - jogi személy, mely rendelkezik a 
hulladékokról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 34.§ (3) bekezdésében megjelölt 
engedélyekkel. 

(12) A szolgáltatást ellátó közszolgáltató: NHSZ Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.  

(13) Közszolgáltatási díj: a 2012. évi CLXXXV. törvény által meghatározott díj, amely a rendelet 
hatálya alá tartozó települési szilárd hulladékkal összefüggő hulladékkezelési közszolgáltatás 
igénybevételéért az ingatlantulajdonos által a - Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és 
Vagyonkezelő Zrt. (későbbiekben Koordináló szerv)- Koordináló szervnek fizetendő. 
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(14)  Ingatlanhasználó: az ingatlan birtokosa, tulajdonosa, vagyonkezelője, valamint a társasház és 
a lakásszövetkezet, aki (amely) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételére köteles 
és akinek (amelynek) a közszolgáltató rendelkezésére áll. 

(15) Igénybe vevő: Budakalász hulladékgyűjtésbe aktívan bekapcsolt helyi közszolgáltatással ellátott 
övezetében lévő ingatlan tulajdonosa, használója, amely ingatlanról a hulladék keletkezik.  

(16) Gyűjtőedény: települési szilárd hulladék gyűjtésére kifejlesztett, a közszolgáltató járművéhez 
rendszeresített, a rendelet 5. számú mellékletében feltüntetett űrtartalmú szabványos 
gyűjtőtartály.  

(17) Elkülönítetten gyűjtött hulladék lakossági begyűjtése: a jogszabályban meghatározott települési 
szilárd hulladék egyes összetevőinek az újrafeldolgozás, a visszanyerés vagy az energetikai 
hasznosítás érdekében végzett elkülönített (szelektív) begyűjtése, amelyet a Közszolgáltató 
végez.  

(18) Házhoz menő elkülönített gyűjtés: A Közszolgáltató a települési, vegyes hulladék gyűjtéséhez 
hasonlóan a hasznosítható hulladékokat (PET palack, fém, papír, valamint a zöld hulladék) 
közvetlenül az igénybe vevőktől gyűjti be, adott rendszerességgel az ingatlanok elől.  

(19) Házhozmenő lomtalanítás: A lomtalanítás keretében a háztartásoknál keletkezett nagydarabos 
hulladékok elszállításáról gondoskodik Közszolgáltató. A lomtalanítás nem egyszerre történik az 
egész településen, hanem egyénileg a Közszolgáltatóval előre egyeztetett időpontban kerül sor 
a lomtalanításra. A lomtalanítást csak hátralékkal nem rendelkező ingatlanhasználó veheti 
igénybe.  

(20) Hulladékgyűjtő udvar: az elkülönítetten (szelektíven) begyűjthető települési szilárd, valamint az 
üzemeltető közszolgáltató hulladékgazdálkodási engedélyében szereplő hulladékok átvételére 
és az elszállításig elkülönített módon történő tárolására szolgáló, felügyelettel ellátott 
gyűjtőhely. 

(21) Hulladékgyűjtő telep: Budakalászi közterületekről származó elhagyott, illetve ellenőrizetlen 
körülmények között elhelyezett, valamint önkormányzati tulajdonú ingatlanokról származó 
települési hulladékok - ideértve a településtisztasági feladatok körébe tartozó hulladékok 
tárolására szolgáló begyűjtőhely. 
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Közszolgáltatás rendje és módja, 

a közszolgáltató és ingatlantulajdonos jogai, kötelessége 

22.§ 

 

1) Budakalász Város közigazgatási területén belül a közszolgáltatás ellátása szempontjából az 
alábbiak területeket különböztetjük meg:  

a) belterületi hulladékgyűjtésbe bekapcsolt övezet 
b) Duna parti üdülő övezet  

c) egyéb külterületi övezet  

2) A közszolgáltatás keretében a közszolgáltató az alábbi rendben végzi közszolgáltatói 
tevékenységét: 

a) szilárd háztartási hulladék (lakossági, intézményi) gyűjtését és elszállítását heti egy 
alkalommal látja el 

b) szelektíven gyűjtött hulladék gyűjtése és elszállítása havi egy alkalommal, házhoz menő 
rendszerben 

c) zöldhulladék gyűjtése és elszállítása minden én március 15. és november 30. közötti 
időszakban minden második héten, házhoz menő rendszerben 

d) lomhulladék gyűjtés és elszállítás térítésmentesen évi 1 alkalommal, házhoz menő 
rendszerben 

e) veszélyes hulladék gyűjtése és szállítása, évente egyszer meghirdetett ingyenes akció 
keretén belül 

f) hulladékgyűjtő udvar üzemeltetése 
g) hulladékgyűjtő telep ürítése 

 

23.§ 

 

1) Budakalász hulladékgyűjtésbe bekapcsolt övezetének igénybe vevői (az ingatlan tulajdonosa, 
használója) kötelesek az ingatlanukon képződő háztartási szilárd hulladék gyűjtésére, 
elszállítására és ártalommentes elhelyezésére irányuló közszolgáltatást igénybe venni.  

2) Budakalász közigazgatási területén működő gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó a 2012. évi 
CLXXXV. törvény 39.§ (3) bekezdés szerint köteles gondoskodni hulladékai ártalmatlanításáról.  

a) A háztartási hulladékhoz hasonló hulladékát a Közszolgáltatónak köteles átadni és ezért a 
közszolgáltatás díját megfizetni.  

b) A gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó a háztartási hulladékhoz hasonló hulladék részét 
képező elkülönítetten gyűjtött hulladék kezeléséről a 2012. évi CLXXXV. törvény 31. § (1) 
bekezdésében meghatározottak szerint gondoskodik. Amennyiben ezen hulladékokat nem 
a kijelölt Közszolgáltatónak adja át, akkor az Önkormányzat felé írásban köteles igazolni, 
hogy a jogszabályok által előírt módon eleget tett hulladékártalmatlanítási 
kötelezettségének.  

3) A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételére köteles, illetve a 
közszolgáltatást igénybe vevő ingatlantulajdonosnak települési hulladékkezelési 
közszolgáltatási díjat - továbbiakban: közszolgáltatási díjat - kell fizetnie. Az ingatlantulajdonos 
változása esetén a közszolgáltatás díját a Közszolgáltatónak történt bejelentése hónapjának 
utolsó napjáig a korábbi, azt követően pedig az új tulajdonos köteles megfizetni.  
Ingatlan adásvételekor az eladó és a vevő az ingatlan adásvételi szerződésében rögzített 
birtokba adási időpont szerinti időponttal köteles a közszolgáltató részére jelezni az ingatlan 
tulajdonosváltozását, egyúttal az eladó közszolgáltatási szerződésének megszűnését és a vevő 
új közszolgáltatói szerződésének megkötését.  

Az ingatlanra vonatkozó hulladékszállítási szerződések lezárásához, illetve megkötéséhez mind 
a vevő, mind az eladó együttes írásos nyilatkozata szükséges, a közszolgáltató honlapján 
(www.vvhulladekkezelo.hu) megtalálható változásbejelentő nyomtatvány kitöltésével. 

http://www.vvhulladekkezelo.hu/
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Ha a hulladék tulajdonosának vagy korábbi birtokosának személye nem állapítható meg, a 
hulladékbirtokosra vonatkozó kötelezettség azt az ingatlanhasználót terheli, akinek az 
ingatlanán a hulladékot elhelyezték, vagy elhagyták. 

A hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételének elmulasztása, továbbá hulladék 
elhagyása kapcsán a 271/2001. (XII.21.) Korm. rendelet szerint Budakalász Város jegyzője 
bírság kiszabásra jogosult az alábbi esetekben: 

a) az ingatlantulajdonos a települési hulladék gyűjtésére és átadására vonatkozó 
kötelezettségét megszegi, vagy  

b) a települési hulladék kezelésére szervezett hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételét 
mellőzve jogellenes hulladék-elhelyezése történik, vagy  

c) a települési hulladékot közterületen, illetve más ingatlanán hagyták el. 

A jegyző a hivatkozott rendelet szerint jogosult a bírság kiszabására. 

(4) A közszolgáltatás díjban jelenik meg az e rendelet szerint heti rendszerességgel végzett a 
lakóingatlanoknál szabványos hulladéktároló edényekben elhelyezett és a közterületre 
kihelyezett települési szilárd hulladékok begyűjtése és a hulladékkezelő létesítménybe 
elszállítása, valamint az elkülönítetten gyűjtött hulladékok (újrahasznosítható hulladékok, zöld-, 
és veszélyes-hulladék) begyűjtése, elszállítása, kezelése, ártalmatlanítása illetőleg lomtalanítás 
lebonyolítása.  

(5) A Koordináló szerv állítja ki a közszolgáltatási díjról szóló számlát, a Koordináló szerv a 
közszolgáltatónak a közszolgáltatási szerződésben rögzített feladataiért a vonatkozó 
jogszabályok szerint meghatározott szolgáltatási díjat fizet. A Koordináló szerv kezeli a 
közszolgáltatás keretében keletkező kintlévőségeket. Az igénybe vevőtől mindenhol a települési 
szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatási díjat utólag, – számla ellenében – jogosult a 
Koordináló szerv beszedni. Az igénybe vevők felé a számlázás közvetlenül történik. 

(6) Budakalász azon közterületein (út, utca, köz stb.), ahol a Közszolgáltató legkisebb 
hulladékszállító járműve nem fér el, az igénybe vevők kötelesek a Közszolgáltató egyedi 
jelölésével jelölt köztisztasági zsákokat vagy a saját gyűjtőedényeket hulladékszállítás napján a 
legközelebbi olyan utcába kihelyezni, ahol a gyűjtőjármű közlekedik.  

 

24.§ 

 

(1) Igénybe vevő, azaz az ingatlanhasználó köteles:  

a) a helyi közszolgáltatást igénybe venni és közszolgáltatás igénybevételéhez szükséges 
jogszabályban előírt adatokat rendelkezésre bocsátani. 

b) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a Koordináló szerv részére megfizetni. 

c) az általa használt gyűjtőedényeket, és az elkülönítetten gyűjtött hulladékot vagy a 
Közszolgáltató egyedi jelölésével jelölt hulladékgyűjtő zsákokat a hulladékszállításra kijelölt 
napon az ingatlan elé kihelyezni legkésőbb a gyűjtésnapján reggel 6 óráig úgy, hogy az a 
hulladékgyűjtő jármű számára megközelíthető legyen úgy, hogy az a gyalogos és a közúti 
forgalmat ne akadályozza, ürítés után pedig köteles az edényt az ingatlan területére 
visszavinni. 

d) az általa használt gyűjtőedényeket tisztán tartani, szükség szerint kimosni, fertőtleníteni. 

e) a bomlásra hajlamos hulladékot műanyagba csomagolni a gyűjtőedénybe történő 
elhelyezés előtt. 

f) a háztartási szilárd hulladéknak nem minősülő egyéb hulladék összegyűjtéséről, 
elszállításáról és ártalommentes elhelyezéséről - saját költségén egyéb módon -, 
gondoskodni, ezen hulladékokat a gyűjtőedénybe elhelyezni tilos.  

g) biztosítani a szolgáltatásnak megfelelő olyan hulladékgyűjtő edényt, amellyel az ingatlanán 
keletkezett szilárd hulladék tárolása két ürítés között a környezet szennyezése nélkül 
megoldható. A gyűjtőedény méretének meghatározásánál a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 7.§. (1) 
bekezdésében foglaltak figyelembe vétele szükséges. 
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Az alkalmazható gyűjtőedény típusait a 5. sz. melléklet tartalmazza. 

h) igénybe venni a gyűjtőedény űrtartalmát meghaladó mennyiségű hulladék alkalmi 
gyűjtésére a Közszolgáltató által rendszeresített műanyagzsákot, mely csak a szerződött 
mennyiségen felül keletkező hulladék elszállítására vonatkozik A közszolgáltató a 
hulladékgyűjtő edény méretét meghaladó többlet hulladékot, valamint az edény mellé 
kihelyezett hulladékot nem köteles elszállítani, ha az nem a közszolgáltató által biztosított 
hulladékgyűjtőzsákban kerül kihelyezésre. 

i) elvégezni a gyűjtőedények karbantartását, felújítását, szükség szerinti cseréjét.  

j) a Közszolgáltatónak bejelenteni, ha tulajdonos változás vagy egyéb ok miatt a 
közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik. 

k) a hulladék gyűjtése során megfelelő gondossággal eljárni annak érdekében, hogy a 
hulladék mások életét testi épségét és egészségét, valamint jó közérzetét ne 
veszélyeztesse, a Budakalász természetes és épített környezetét ne szennyezze, a növény 
és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja. 

l) a települési szilárd hulladék elkülönített szétválogatására, az ingatlanán keletkező hulladék 
alacsony szinten tartására. Ennek érdekében törekednie kell arra, hogy feleslegesen 
hulladékot ne bocsásson ki.  

m) eleget tenni a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségének 
a 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról végrehajtási rendeleteinek szabályai szerint.  

n) A közszolgáltatást igénybe vevő ingatlantulajdonosok tekintetében, akik elkülönített 
települési szilárd hulladékukat a Közszolgáltatónak adják át, a magasabb szintű 
jogszabályokban megkövetelt hulladékok nyilvántartásáról és bejelentéséről a 
Közszolgáltató gondoskodik. 

o) A hulladékot összetömörítés nélkül szabad a gyűjtőedényben elhelyezni, a célgépjárművel 
való ürítés biztosítása érdekében. Ha a gyűjtőedénybe olyan hulladékot raktak, amely az 
edényben összetömörödött vagy befagyott, illetve az edényben lévő hulladékot úgy 
összepréselték, hogy emiatt az edényt nem lehet kiüríteni, az ingatlanhasználó köteles az 
edényt üríthetővé, illetve használhatóvá tenni.  

(2) Igénybe vevő jogai: 
a) Az ingatlantulajdonost nem terhelik a 24.§ (1) bekezdésében foglalt kötelezettségek az 

olyan beépítetlen ingatlana tekintetében, ahol senki sem tartózkodik, és ahol települési 
szilárd hulladék nincs vagy nem keletkezik.  

b) Szüneteltethető a közszolgáltatás igénybevétele azokon az ingatlanokon, amelyeken 
folyamatosan 30 napot meghaladó időtartamig senki sem tartózkodik.  

A közszolgáltatás szüneteltetése a közszolgáltató ügyfélszolgálatán írásban, a szünetelés 
kívánt kezdő időpontját megelőzően legalább 15 nappal kezdeményezhető. A határidő 
elmulasztása jogvesztő. A közszolgáltatási jogviszony szüneteltetésének időtartama 
legfeljebb 6 hónap, amelynek elteltével a közszolgáltatás külön értesítés nélkül visszaáll. A 
szüneteltetés a tárgyhónap első napjával kezdődhet és teljes hónapra vehető igénybe. A 
szüneteltetés jogalapjának hiányában az ingatlanhasználó köteles visszamenőlegesen a 
szüneteltetés kezdő időpontjától a Koordináló Szerv részére a szüneteltetetést megelőzően 
az ingatlanhasználó által fizetett közszolgáltatás díját megfizetni.  

c) Az ingatlantulajdonos az időszakosan használt (pl. üdülő-) ingatlanok esetében a 
közszolgáltatási díjat 6hónapra fizeti meg. 

d) A közszolgáltatási díjat tartalmazó számla adataival és összegével kapcsolatban az 
ingatlantulajdonos a Közszolgáltató ügyfélszolgálatán kifogást emelhet. A kifogásnak a 
számla kiegyenlítésére vonatkozó kötelezettség teljesítésére halasztó hatálya nincs. 

e) Az ingatlantulajdonos jogosult, illetve köteles eleget tenni az elkülönítetten gyűjtött hulladék 
gyűjtésére vonatkozó előírásoknak. 
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25.§ 

 

(1) A Közszolgáltató kötelezettsége az e rendeletben és a közszolgáltatási szerződésben foglaltak 
szerint - a környezetvédelmi, valamint az egyéb jogszabályi előírások megtartásával - a 
közszolgáltatás igénybevételére köteles, vagy azt igénybe vevő ingatlantulajdonosoktól: 

a) a Közszolgáltató szállítóeszközeihez rendszeresített gyűjtőedényben vegyesen gyűjtött 
háztartási hulladék és elkülönítetten gyűjtött hulladék, zöldhulladék házhoz menő járattal 
történő rendszeres begyűjtése és elszállítása. 

b) a Közszolgáltató által fenntartott és üzemeltetett hulladékgyűjtő udvarról, az Önkormányzat 
által fenntartott hulladékgyűjtő telepről továbbá a Közszolgáltató által rendelkezésre 
bocsátott szállítóeszközeihez rendszeresített gyűjtőedényben, vagy más eszközben 
elkülönítetten gyűjtött települési szilárd hulladék begyűjtése. 

c) a közszolgáltatási díjba foglalva a lakosság számára térítés mentesen szelektív 
gyűjtőtartályok biztosítása (kék- papír, sárga-műanyag/fém). 

d) évi egy alkalommal, maximum 6 m3 mennyiségben a Közszolgáltató által erre a célra 
biztosított szállítóeszközén az ingatlanon összegyűjtött és a Közszolgáltató rendelkezésére 
bocsátott nagy darabos, rugalmas lomtalanítás körébe vont települési szilárd hulladék 
begyűjtésére és elszállítására külön térítésmentesen. 

e) a közterületi hulladéknak a Közszolgáltató szállítóeszközeihez rendszeresített 
gyűjtőedényben vagy a Közszolgáltató által rendelkezésre bocsátott más eszközben, 
egyedi megrendelés alapján történő alkalmi begyűjtése és elszállítása. 

f) a háztartásokban keletkező veszélyes hulladéknak előzetesen egyeztetett időpontban 
történő évi egyszeri összegyűjtése, elszállítása és ártalmatlanítása, lakossági veszélyes 
hulladékgyűjtési akció keretén belül. A költségek a Közszolgáltatót terhelik. 

g) A zöldhulladék körébe tartozó hulladék március 15–től november 30-ig terjedő időszakban 
kéthetente – az önkormányzattal közösen meghatározottak szerint a tavaszi első és az őszi 
utolsó zöldhulladék szállítási napon - házhozmenő rendszerben történő begyűjtése, 
elszállítása és kezelése. A Közszolgáltató térítésmentesen biztosít 24 db/év/ingatlan 120 
literes zsákot mindaddig, míg az ezen típusú hulladékok gyűjtésére az önkormányzat 
edényzetet nem biztosít. A közszolgáltató által tértésmentesen biztosítandó (24 db) zsákon 
felüli mennyiségen felüli zsákokat az ingatlanhasználónak a közszolgáltatónál lehet 
megvásárolnia. 

h) a karácsonyi ünnepeket követő hónapban előre meghirdetett két alkalommal a kihelyezett 
karácsonyfák összegyűjtését és elszállítását a lakossági közszolgáltatási díj keretében 
elvégezni. 

i) a begyűjtött és elszállított települési szilárd hulladéka Duna-Vértes Köze Regionális 
Hulladékgazdálkodás Rendszerbe kerül kezelésre. 

j) a elkülönítetten begyűjtött hulladékok a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodás 
Rendszerbe kerül kezelésre. 
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26.§ 

A Közszolgáltató egyéb kötelezettségei: 

(1) A Közszolgáltató a gyűjtőedény kiürítését a tőle elvárható gondossággal köteles végezni, oly 
módon, hogy az az ingatlantulajdonosok nyugalmát szükségtelenül ne zavarja. Az okozott kárt 
annak javításával vagy új edényzet biztosításával köteles megtéríteni. Amennyiben a 
meghibásodás a Közszolgáltatónak nem róható fel, a használhatatlan gyűjtőedény javítása, 
pótlása az ingatlantulajdonos kötelezettsége. A Közszolgáltató munkavállalói a gyűjtőedényt 
kiürítés után kötelesek az átvétel helyére visszahelyezni, és az ürítés során kihullott települési 
szilárd hulladékot összetakarítani.  

(2) Közszolgáltató gondoskodik arról, hogy az ingatlantulajdonosok közszolgáltatással kapcsolatos 
ügyintézési feladatokat legalább havonta egy alkalommal a Budakalászon, az önkormányzattal 
egyeztetve intézhessék. A fentiek mellett a Közszolgáltató köteles az ingatlantulajdonosok 
tájékoztatására, esetleges panaszaik felvételére munkanapokon telefonos elérhetőséggel és 
elektronikus postacímmel rendelkező ügyfélszolgálatot biztosítani. Közszolgáltató köteles a 
fogyasztók bejelentéseinek megfelelő kezeléséről gondoskodni, az ingatlan tulajdonosainak 
panaszáról írásbeli jegyzőkönyvet felvenni, azt nyilvántartani, és azt a vonatkozó 
jogszabályoknak megfelelő határidőn belül kivizsgálni, és megválaszolni. A vizsgálat, és a 
panasz érdemi elbírálásának eredményéről a panaszost igazolható módon a fogyasztóvédelmi 
szabályok figyelembevételével tájékoztatni köteles.  

(3) A közszolgáltatás ellátásával kapcsolatosan, valamint az abban bekövetkező változásokról az 
igénybe vevőket folyamatosan tájékoztatni. A lakossági hulladék és az elkülönítetten gyűjtött 
hulladék begyűjtéssel és a kapcsolatosan az ürítések helyszínét, napját és az esetleges 
módosításokat (továbbiakban: járatterv) az önkormányzat lapjában, évenként egyszer közzé 
kell tenni. A járatterv változása esetén a változás előtt 30 naptári nappal a Közszolgáltató 
köteles az Önkormányzatot levélben tájékoztatni, valamint a lakosságot az önkormányzat 
lapjában, továbbá a Közszolgáltató honlapján és szórólapon tájékoztatást adni.  

(4) Közszolgáltató a magasabb szintű jogszabályokban és e rendeletben foglaltak szerint köteles 
eleget tenni adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettségének.  

(5) A Közszolgáltató köteles a képviselő testület számára közszolgáltatói tevékenységéről – 
ideértve bevételeit és kiadásait -évente részletes beszámolót készíteni a közszolgáltatási 
tevékenység éves értékeléséhez. 

(6) A Közszolgáltató kötelessége az üzemeltetés - külön jogszabályokban meghatározott személyi 
és tárgyi feltételeinek biztosítása:  

 a) garantálja az üzemeltetés tartós, rendszeres és a környezetvédelmi szempontok 
alapján történő ellátását,  

 b) a tevékenységnek megfelelő környezetvédelmi engedélyek beszerzését. 

(7) A Közszolgáltató tevékenységét akkor végezheti, ha az (6) bekezdésben megfogalmazott 
feltételek teljesülése esetén a tevékenység végzésére a Budakalász Város Önkormányzatával 
szerződést kötött.  

(4)  A Közszolgáltató erre vonatkozó igény esetén, külön térítés ellenében köteles a rendszeresített 
gyűjtőedény megvásárlását vagy bérletét a közszolgáltatás igénybevételére kötelezett részére 
biztosítani  
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Speciális rendelkezések a hulladékszállítás idejére 

27.§ 

(1) Ha a Közszolgáltató által megállapított rendszeres szállítási nap ünnep vagy munkaszüneti 
napra esik, és ha az önkormányzat és a Közszolgáltató másként nem állapodnak meg a 
hulladékot a következő munkanapon kell elszállítani vagy a lakosság előzetes értesítése mellett 
a Közszolgáltató által megjelölt időpontban, de ebben az esetben sem telhet el az utolsó 
hulladékszállítástól 5 naptári napnál több idő.  

(2) Ha a gyűjtőedényzet ürítése az ingatlantulajdonosok hibájából marad el, akkor az ürítésre csak 
a következő szállítási napon kerül sor.  

(3) Ha a hulladékot, a lakossági veszélyes hulladékot, vagy a lomokat Közszolgáltató a szállítási 
napon, vagy az előzetesen meghirdetett időpontban elszállítani nem tudja, és a szállítás 
kimaradása nem az ingatlantulajdonosok hibájából történik, akkor a Közszolgáltató köteles 
többletdíjazás igénye nélkül helyettesítő megoldásról gondoskodni. Az új időpontról a 
lakosságot tájékoztatni kell.  

  

 28.§ 
  

(2) A Közszolgáltató, amennyiben a kötelezően ellátandó közszolgáltatás mellett hulladékkezelési 
engedélyének megfelelően egyéb hulladékgazdálkodási tevékenységet is folytat, a 
közszolgáltatás kereteibe nem tartozó más hulladékkezelési szolgáltatás költségeit, 
elszámolását és díját köteles elkülöníteni és e költségeket a közszolgáltatás díjából nem lehet 
finanszírozni.  

(3) A Közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adat kezelésére a 
hulladékgazdálkodásról szóló törvény alapján és a jelen önkormányzati rendeletben foglalt 
mértékben és terjedelemben jogosult.  

A közszolgáltatással összefüggő személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges 
mértékben és ideig kezelhető.  

(4) A Közszolgáltató kezeli és térítés ellenében az önkormányzattól igényelheti a közszolgáltatás 
elvégzéséhez szükséges következő személyes adatokat: a közszolgáltatást igénybe vevő neve, 
lakcíme, születési helye és ideje, anyja neve, személyazonosító okmányának sorszáma  

(5) A Közszolgáltató megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel köteles gondoskodni az 
adatok biztonságáról.  

 Az adatokat védeni köteles különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra 
hozás vagy törlés, illetőleg sérülés vagy megsemmisülés ellen.  

(7) A Közszolgáltató nem jogosult az általa kezelt közszolgáltatással összefüggő személyes adat 
nyilvánosságra hozatalára.  

 

 Nem rendszeres közszolgáltatások 
 29.§ 

 
(1) Lomtalanítás 

a) A nagy darabos hulladék (lom) gyűjtéséről, elszállításáról és ártalmatlanításáról a 
Közszolgáltató évente egy alkalommal a hulladékkezelési közszolgáltatás keretében, 
maximum 6 m3 mennyiségben - 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.  

b) A Közszolgáltató kizárólag a lakosságnál, a háztartásokban képződött, de a rendszeres 
hulladékszállításra használatos gyűjtőedényekben el nem helyezhető nagy darabos 
hulladék elszállítására köteles. A Közszolgáltató által a közszolgáltatás keretében 
szervezett lomtalanítási szolgáltatás semmilyen más hulladékra (így pl. inert hulladék, 
járműroncs-, és gumiabroncs, biohulladékra, rendszeres háztartási szilárd hulladékra, – és 
veszélyes hulladék, valamint kézi erővel nem mozgatható lomhulladékokra) nem terjed ki. A 
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lomtalaníts során gyűjthető hulladékok és a lomtalanítás körébe nem tartozó hulladékok 
jegyzékét a 7. sz. melléklet tartalmazza. 

c) Az elszállítandó hulladékot legkorábban a hulladékszállítást megelőző napon úgy lehet a 
közterületre kihelyezni, hogy az a jármű és a gyalogos forgalmat ne akadályozza, a 
zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, illetve ne járjon baleset vagy károkozás 
veszélyének előidézésével, a begyűjtő szállítóeszköz által jól megközelíthető legyen. 

(2) Lakossági veszélyes hulladékok gyűjtése és szállítása  

a) A háztartásokban keletkezett veszélyes hulladékokat az ingatlantulajdonos köteles a 
települési szilárd hulladék más összetevőitől elkülönítetten gyűjteni és a veszélyes hulladék 
átvételére feljogosított hulladékgazdálkodónak átadni, illetve az egyes veszélyes 
hulladékoknak a többi hulladéktól való elkülönített gyűjtését biztosító gyűjtőhelyeket igénybe 
venni.  

b) A háztartásokban keletkező veszélyes hulladékok évente egyszeri gyűjtéséről és 
szállításáról a Közszolgáltató – a feladat ellátására jogosult alvállalkozó bevonásával- külön 
díj felszámítása nélkül lakossági veszélyes hulladékgyűjtési akció keretében gondoskodik. 
Az ártalmatlanítás költségei a Közszolgáltatót terhelik.  

c) A veszélyes hulladékgyűjtés időpontjáról a Polgármester és a Közszolgáltató évente 
állapodik meg. A lakosságot a veszélyes hulladék gyűjtésének időpontjáról az 
önkormányzat értesíti, valamint részt vesz az akció lebonyolításában és 
megszervezésében. 

 

(3) Zöldhulladék hulladékok gyűjtése és szállítása 

a) A lakosság egészségének és a környezet tisztaságának védelme érdekében a kerti zöld 
hulladékot elsősorban komposztálni kell. A komposztálást erre a célra rendszeresített, 
készen vásárolt vagy szakmai ajánlások alapján házilag szakszerűen kialakított 
komposztálóban kell végezni. A komposztáló telken belüli elhelyezésére a 253/1997. 
(XII.20.) Korm. rendelet (OTÉK) az irányadó.  

b) Közszolgáltató március 15.– és november 30. között kéthetente a lakosságnál képződött 
kerti nyesedék, ágakat, falevelek és egyéb komposztálható növényi hulladék elszállítására 
köteles (házhozmenő rendszerben). A szerződött ingatlan tulajdonosoknak a Közszolgáltató 
térítésmentesen biztosít 24 db/év mennyiségű 120 literes zsákot a zöldhulladék 
begyűjtésére, mindaddig, míg az ezen típusú hulladékok gyűjtésére az önkormányzat 
edényzetet nem biztosít. A Közszolgáltató által a közszolgáltatás keretében szervezett 
zöldhulladék hulladékok gyűjtési szolgáltatás semmilyen más hulladékra (így pl. kerti 
kaparékra) nem terjed ki.  

c) A szolgáltatást igénybe vevő lakosság számára a zöldhulladékgyűjtő zsákok kiosztását a 
Közszolgáltató vállalja. Az azon felüli mennyiséget az ingatlanhasználók a hulladékgyűjtő 
udvarban megvásárolhatják.  

d) A lakosság értesítése a Közszolgáltató feladata.  

e) Az elszállítandó hulladékot úgy lehet kihelyezni közterületre, hogy az ingatlanhasználó az 
általa használt gyűjtőedényeket, és az elkülönítetten gyűjtött hulladékot, vagy a 
Közszolgáltató egyedi jelölésével jelölt hulladékgyűjtő zsákokat a hulladékszállításra kijelölt 
napon az ingatlan elé kihelyezni legkésőbb a gyűjtésnapján reggel 6 óráig úgy, hogy az a 
hulladékgyűjtő jármű számára megközelíthető legyen úgy, hogy az a gyalogos és a közúti 
forgalmat ne akadályozza, ürítés után pedig köteles az edényt az ingatlan területére 
visszavinni.  

(4) Karácsonyfa gyűjtése  
A Közszolgáltató minden év január 01. napja és január 31. napja között előre meghirdetett két 

alkalommal házhoz menő rendszerben a karácsonyfákat külön díj felszámolása nélkül 
szállítja el. 
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Az elkülönített hulladékgyűjtéssel kapcsolatos szabályok 

30.§ 

 

(1) A környezet fokozott védelme, a hulladék összetevők újrafeldolgozásának, visszanyerésének 
elősegítése, az energetikai hasznosítás előmozdítása érdekében a képviselő- testület a helyi 
feltételekhez igazodva teszi elérhetővé a hulladékok elkülönített, a hasznosítási lehetőségeknek 
megfelelő (elkülönített) begyűjtésének kombinált rendszerét.  

(2) A települési szilárd hulladék elkülönített gyűjtésével, illetve begyűjtésével összefüggő 
tevékenységek teljesítéséhez szükséges feltételeket az önkormányzat a Közszolgáltató 
közreműködésével biztosítja.  

Az önkormányzat az elkülönítetten gyűjtött hulladékok begyűjtésének bonyolítása érdekében a 
tulajdonát képező a hulladékgyűjtő udvart Közszolgáltatónak üzemeltetésre átadja, valamint 
népszerűsíti a Közszolgáltató által szervezett elkülönítetten gyűjtött hulladékok begyűjtését. 

 

(3) A közszolgáltató az elkülönített hulladékgyűjtést 

a) házhoz menő gyűjtés formájában (kétheti rendszerességgel), 

b) hulladékgyűjtő udvar működtetésével, 

c) az iskolák, óvodák, Önkormányzat és intézményei számára pedig gyűjtőszigetet 
biztosításával 

valósítja meg. 

(4) A hulladékgyűjtő udvaron a lakosság által elhelyezhető hulladékok jegyzékét a rendelet 6. sz 
melléklete tartalmazza. 

(5) Az 500 m²-t meghaladó eladótérrel rendelkező kereskedelmi rendeltetésű létesítményhez 
elkülönített hulladék gyűjtésére alkalmas helyet kötelező kialakítani a létesítmény telkén belül.  

 

31.§ 

 

(1) Az elkülönített gyűjtésben résztvevő természetes személy ingatlantulajdonos a “házhoz menő 
elkülönítetten gyűjtött” hulladékgyűjtési szolgáltatásért és a hulladékgyűjtő udvar 
igénybevételéért külön díjat nem köteles fizetni, azonban ez a körülmény nem mentesíti az 
egyébként is esedékes rendszeres közszolgáltatási díj megfizetése alól.  

(2) A hulladékgyűjtő udvar használata esetén a hulladéknak az elhelyezés céljára szolgáló helyre 
történő szállításáról az ingatlantulajdonos gondoskodik.  

(3) Az elkülönítetten gyűjtött hulladék elhelyezésére szolgáló gyűjtőedényekről Közszolgáltató 
köteles gondoskodni.  

(4) Az elkülönítetten gyűjtött hulladék elhelyezéséről és a hulladékgyűjtő udvar használatának 
rendjéről a Közszolgáltató rendszeresen köteles tájékoztatást adni az ingatlantulajdonosoknak.  

 
A hulladék tárolásával kapcsolatos szabályok 

32.§ 

 

(1) A településen keletkező hulladékot úgy kell tárolni, gyűjteni, hogy az ne szennyezze a talajt, 
levegőt, felszíni és felszín alatti vizeket, illetve ne okozzon fertőzésveszélyt. Ennek és a terület 
elszennyeződésének megakadályozása érdekében:  

a) a keletkező hulladékokat veszélyességi fokuknak megfelelően kell kezelni, tárolni, illetve 
ártalmatlanítani;  
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b) a város területén veszélyes hulladék végleges tárolása tilos;  

c) a közszolgáltatás keretében begyűjtött települési szilárd hulladékok kezeléséről a 
Közszolgáltató gondoskodik, ipari hulladékok, és ipari veszélyes hulladékok szállításáról, és 
kezeléséről a termelő köteles gondoskodni, az üzemi telephelyen kívüli hulladéktárolás 
tilos.  

(2) Folyékony vagy szilárd hulladék a település közigazgatási területére más területekről nem 
hozható be sem tárolás, sem ártalmatlanítás, sem pedig újrafelhasználás céljából, kivéve a 
hulladékok jegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet szerinti EWC 170101 kódú beton, 
az EWC 170302 kódú bitumenkeverékek, amelyek különböznek a 170301-től (bontott, mart 
aszfalt), és az EWC 17 05 04 kódú föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól 
(veszélyes anyagokat tartalmazó föld és kövek), településen belüli újrahasznosítás céljából.  

(3) Engedély nélküli hulladéklerakás esetén a lerakott hulladék elszállítására, hasznosítására, 
ártalmatlanítására, és a lerakás helyén okozott szennyezés felszámolására vonatkozóan a 
hulladékgazdálkodásról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény és annak végrehajtási rendeletei 
irányadók.  

(4) Bármilyen anyag szabadban történő tárolása magánterületen is csak megfelelő műszaki 
védelemmel, az anyagra vonatkozó deponálás szabályainak megfelelően történhet. A nem 
megfelelően, a környezetet potenciálisan veszélyeztető módon tárolt anyagok hulladéknak 
minősülnek, így rá a (1)-(3) bekezdés szabályai irányadóak.” 

 

2.§ 

 

A R 5. és 6. melléklete helyébe jelen rendelet 1. és 2. melléklete lép.  

 

3.§ 

 

Záró rendelkezés 

 

Ez a rendelet 2020. ……. napján lép hatályba. A rendelet a hatályba lépését követő napon 

hatályát veszti.  

 

 

 

 

Záradék:  

A rendeletet a Képviselő- testület a 2020. szeptember 30.-i ülésén fogadta el.  

Kihirdetése 2020. ……… napján megtörtént.  

 

 

 

dr. Deák Ferenc 
jegyző 

dr. Göbl Richárd 
polgármester 

dr. Deák Ferenc 
jegyző 
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1. melléklet a …/2020.(…) önkormányzati rendelethez 

 

 

Alkalmazható gyűjtőedény típusok:  

1) Szabványos gyűjtő edények 

60 literes  

80 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.” 
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2. melléklet a …/2020.(…) önkormányzati rendelethez 

 

 

„Elkülönített hulladékgyűjtő udvar (pont) helyszíne Budakalászon:  

Klinger Henrik u. Hrsz: 1291/25volt Lenfonó gyár területe  

Edényzet:  

- 1,1 m³-es zárt konténerek (gyűjtőedények) (települési hulladék hasznosítható összetevői tárolására 

szolgál)  

- 7 m³-es konténerek (zöldhulladékok tárolására szolgál) 

 

A Hulladékgyűjtő udvaron (ponton) elkülönítetten gyűjthető hulladékok:  

- szilárd települési hulladék hasznosítható (EWC 15 és 20 főcsoport hulladékai) összetevőin belül 

(elkülönítetten gyűjtött hulladékok): műanyag, papír, üveg, alumínium, fém, elem 

- lakosságnál keletkező 100kg vagy 1 m3-t nem meghaladó építési, bontási hulladékok (EWC 17 főcsoport 

hulladékai).  

-  lakosságnál normál életvitel során keletkező gumiabroncs (EWC 160103), lakcímkártya alapján 4db/év  

- lakosságnál normál életvitel során keletkező étolaj és zsír (EWC 20 01 25) 

- lakosságnál normál életvitel során keletkező elektromos és elektronikai berendezések: (EWC 16 02 14, 16 

02 16) 

Hulladékgyűjtő udvar (pont):  

Nyitva tartás:  

Csütörtök 14 00 – 18 00  

Péntek 14 00 – 18 00  

Szombat 8 00 – 12 00” 
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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 jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) és (2) bekezdései rendelkezései 

rendelkeznek az előzetes hatásvizsgálat elvégzéséről, amely során a következőket kell 

vizsgálni: 

I. Várható társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások 

 

a) társadalmi – gazdasági hatás: Budakalász Város közigazgatási területén lévő 

hulladékgyűjtésbe bekapcsolt ingatlanhasználók érzékelik. 

b) költségvetési hatás: van, mivel törvényben előírt kötelező közszolgáltatás, ezért 

a költségvetésben tervezni szükséges 

II. Környezeti és egészségügyi következmények: nincs 

 

III. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: Nem releváns. A rendelet 

megalkotásának adminisztratív hatásai nincsenek. 

 

 

IV. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: Budakalász Város közigazgatási területén lévő hulladékgyűjtésbe 

bekapcsolt ingatlanhasználók előtt nem válik ismertté az új közszolgáltatói szerződés 

tartalmi elemei, többek között a hulladékgazdálkodás rendje, módja, közszolgáltató és 

igénybe vevő kötelezettségei és jogai. 

 

V. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek: rendelkezésre állnak. 
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A helyi környezet és természet védelméről szóló rendelet módosítás 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 jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18.§ alapján a Rendelet módosításának 

indoklása a következő: 

Általános indoklás: 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 

19. pontja szerinti közfeladat a hulladékgazdálkodás. A Rendelet IV. fejezetének 

módosításának célja az új közszolgáltatói szerződés tartalmi elemeinek átvezetése és a 

magasabb szintű jogszabályokkal történő összhang biztosítása. 

 

Részletes indoklás 

1.§ A helyi környezet és természet védelméről szóló 20/2014. (XII.19.) önkormányzati 

rendelet 20.§ és 32. § közötti rendelkezései módosító, kiegészítő rendelkezéseket 

tartalmaznak. 

 

2.§ A helyi környezet és természet védelméről szóló 20/2014. (XII.19.) sz. rendelet 5. és 6. 

számú mellékletének módosításáról szól. 

 

3.§ A helyi környezet és természet védelméről szóló 20/2014. (XII.19.) sz. rendelet 

módosításának hatályba lépését határozza meg. 

 


