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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Htv.) 2014. december 15-i 
módosítása 2015. január 1-jei hatállyal előírja a házhoz menő elkülönített gyűjtés kötelező 
bevezetését.  
A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés bevezetéséhez szükséges a települési hulladék 
kezelésével kapcsolatos helyi jogszabály módosítása. A rendelet tervezetet elkészítettük, 
melyről a Htv. 36. § (3) bekezdése alapján közmeghallgatást kell tartani. A rendelet tervezetet 
az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályainak egyes kérdéseiről szóló 
27/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelet 2. számú melléklete szerint társadalmi egyeztetésre 
kell bocsátani, továbbá a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. 
törvény 48. § (3) bekezdése alapján a szomszédos önkormányzatoknak tájékoztatásul, az 
illetékes környezetvédelmi igazgatási szervnek véleményezésre meg kell küldeni. A 
környezetvédelmi igazgatási szerv szakmai véleményéről harminc napon belül tájékoztatja az 
önkormányzatot. 
 
A közmeghallgatáson elhangzott és a társadalmi egyeztetés kapcsán érkezett észrevételek, 
javaslatok, valamint a környezetvédelmi igazgatási szerv szakmai véleményének megismerése 
után, azokat hasznosítva a rendelet tervezetet ismételten tárgyalni szükséges. 
 
Határozati javaslat: 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a köztisztaság 
fenntartásáról, a települési hulladékok kezeléséről szóló 15/2011. (VI.30) önkormányzati 
rendelet módosítására tett javaslatot és a következő határozatot hozza: 
 
1./ A Képviselő-testület a rendelet-tervezetet 30 napra társadalmi egyeztetésre bocsátja. 

A társadalmi egyeztetés keretében az állampolgárok, a nem állami és nem önkormányzati 
szervek, szervezetek / véleményezésre jogosultak / véleményt nyilváníthatnak: 

a.) az önkormányzat honlapján a rendelet-tervezet véleményezésére kialakított oldalon 
megadott elektronikus levélcímen, 
b.) hagyományos módon írásban, papíralapon. 

Határidő: 2015. február 6. a honlapon történő közzétételre 
Felelős: polgármester 

 
2./ A rendelet-tervezetet véleményezésre meg kell küldeni a Közép- Duna-völgyi 

Környezetvédelmi, Természetvédelmi Felügyelőségnek. 
 Határidő: 2015. február 6 
 Felelős: polgármester 
 
3./ A beérkezett vélemények megismerése után, azokat hasznosítva a Képviselő-testület a 

javaslatot ismételten megtárgyalja. 
  Határidő: a képviselő-testület 2015. évi márciusi ülésére 
 Felelős: polgármester 
 
Pásztó, 2015. január 15. 
 
 Dömsödi Gábor 
 polgármester 
A határozati javaslat törvényes! 
 

 
Dr. Sándor Balázs 

                       jegyző 
 



 

 

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
../….. (……..) önkormányzati rendelete 

a köztisztaság fenntartásáról, a települési hulladékok kezeléséről  
szóló 15/2011. (VI.30) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. Tv. 
88.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 13. § (1) bekezdés 5. és 19. pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
1.§ Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a köztisztaság fenntartásáról, a 
települési hulladékok kezeléséről szóló 15/2011. (VI.30) önkormányzati rendelete 
(továbbiakban R.) 4. § (3) bekezdése a következő rendelkezéssel egészül ki:  
 
„4. § (3) A közszolgáltató által bevont alvállalkozó a közszolgáltatás teljesítésében való 
részvételi aránya (a közszolgáltatás során begyűjtött hulladék mennyisége alapján számítva) 
összesen nem haladhatja meg a 10 %-ot.” 
 
2.§ A R 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
11. § (1) Az ingatlanhasználók kötelesek a közterületi sávok tisztántartásából keletkezett 
hulladékot elkülönítetten gyűjteni és a nem hasznosítható anyagokat a hulladékgyűjtő 
edénybe elhelyezni.  
 
3.§ A R 17. § helyébe a következő rendelkezés lép: 
17. § (1) Az ingatlanhasználó köteles elkülönítetten gyűjteni az ingatlanán keletkező 
hasznosítható települési hulladékot papír,- fém,- műanyag,- üveg hulladékfajtákra. 
 
(2) A közszolgáltató a vegyes települési hulladék belterületen hetente, az üdülőterületeken 
áprilistól-szeptemberig heti 1 alkalommal külterületen szükség szerint, az elkülönítetten 
gyűjtött hulladékot havonta köteles elszállítani. Az ettől gyakoribb szemétszállításról a 
közszolgáltatást végző és a közszolgáltatást igénybe vevő külön is megállapodhat. 
 
(3) A meglévő hulladékgyűjtő szigetekre az elkülönítetten gyűjtött üveghulladékot 
kötelezően, a papír; fém; műanyaghulladékot szükség szerint lehet elhelyezni. 
 
(4) A közszolgáltatás ellátására vonatkozó részletes szabályokat a Közszolgáltatási Szerződés 
tartalmazza.” 
 
4.§ (1) A R 18. § (1) bekezdésében a „települési hulladék” szövegrész helyébe a „vegyes 
települési hulladék” szöveg lép. 
 
(2) A R 18. §-a a következő (5) bekezdéssel egészük ki. 
 
18.§ (5) Az ingatlanhasználó a Közszolgáltató által biztosított átlátszó gyűjtő zsákban a 
műanyag (PET palack) és fém hulladékot, a kék gyűjtőzsákban a papírhulladékot köteles 
gyűjteni. A gyűjtőzsákok ürítés után ingatlanhasználónál maradnak a további elkülönített 
gyűjtéshez. 
 
5.§ (1) A R 19. § (1) bekezdése a következő rendelkezéssel egészül ki: 
19. § (1) Az elkülönített gyűjtésre szolgáló zsákokat  bontható kötéssel kell ellátni. 
 
(2) A R 19. § (2) bekezdésében a „gyűjtőedény” szövegrész helyébe a „gyűjtőedény és zsák” 
szöveg lép. 
 



 

 

(3) A R 19. § (3) bekezdésében az „gyűjtőedényzetet” szövegrész helyébe a 
„gyűjtőedényzetet és a zsákokat” szöveg, a „gyűjtőedényt” szövegrész helyébe a 
„gyűjtőedényt és a zsákokat” szöveg lép. 
 
(4) A R 19. § (4) bekezdésében az „gyűjtőedények” szövegrész helyébe a „gyűjtőedények és a 
zsákok” szöveg lép. 
 
(5) A R 19. § (5) bekezdésében a „települési hulladék” szövegrész helyébe a „vegyes és 
elkülönítetten gyűjtött települési hulladék” szöveg, a „gyűjtőedényben” szövegrész helyébe a 
„gyűjtőedényben és zsákokban” szöveg lép. 
 
(6) A R 19. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
19. § (6) A közszolgáltató a háztartási vegyes hulladékot köteles a gyűjtőedényben 
elhelyezhető hulladék mennyiségén felül is elszállítani, ha az a közszolgáltató által a vegyes 
hulladékhoz rendszeresített zsákban van kihelyezve. 
 
(7) A R 19. § (7)-(8) bekezdésében a „gyűjtőedényben” szövegrész helyébe a 
„gyűjtőedényben és a zsákokban” szöveg lép. 
 
6.§ A R 23. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  
23. § (2) A kérelmet az önkormányzathoz kell benyújtani, melyhez jövedelemigazolást kell 
csatolni. A kérelemben nyilatkozni kell arról, hogy az ingatlanban életvitelszerűen hányan 
tartózkodnak, illetve arról, hogy a közszolgáltatónál az ingatlanhasználónak nincs 
díjhátraléka. Utóbbi nyilatkozat valódiságát az önkormányzat megkeresésére a Közszolgáltató 
írásban köteles igazolni. 
 
7.§ A R a következő 30/A §-sal egészük ki: 
30/A § (1) Aki a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és 
megállapításának módjáról szóló 271/2001. (XII.21.) Korm. rendelet (továbbiakban 
Kormányrendelet) 2. § (2) bekezdésében foglaltakat nem tartja be hulladékgazdálkodási 
bírsággal sújtható. 
 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott bírság összegére a Kormányrendelet szabályai 
vonatkoznak. 
 
 
8.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
9.§ Hatályát veszti a R 4. § (5) bekezdése és a 18. § (3) bekezdése. 
 
 
Pásztó, 2015. január 15. 
 

 
 
Dömsödi Gábor    Dr. Sándor Balázs 

                         polgármester                         jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

A helyi rendelet tervezetet a jogalkotásról szóló 2010. évi  CXXX törvény ( a továbbiakban: 
Jat .) 18.§-ában foglalnak megfelelően eljárva az alábbiak szerint indokolom: 
 
 

Általános indokolás 
 

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a köztisztaság fenntartásáról, a települési 
hulladékok kezeléséről szóló 15/2011. (VI.30) önkormányzati rendelet módosítására 
vonatkozó ……. / ….. / …/ önkormányzati rendeletéhez.  
 
A Htv. 2015. január 1-jei hatállyal a közszolgáltatók számára előírja a házhoz menő 
elkülönített gyűjtés kötelező kialakítását, úgy, hogy minden ingatlanhasználó számára- 
amennyiben azt igényli- a házhoz menő gyűjtés minél több fajtájú és jellegű települési 
hulladékra biztosított legyen. A Htv. 92. § (1) bekezdése alapján 2020. december 31-ig a 
háztartási, valamint a háztartásihoz hasonló hulladék részét képező papír-, fém-, műanyag- és 
üveghulladék újrahasználatra előkészítésének és újrafeldolgozásának együttes mértékét a 
képződött mennyiséghez viszonyítva tömegében országos szinten legalább 50%-ra kell 
növelni. A környezet védelemére és a környezettudatosságra nevelés, valamint a 
közszolgáltató számára előírt kötelezettség megvalósításának segítése érdekében, a települési 
hulladék kezelésével kapcsolatos önkormányzati rendelet módosítása vált szükségessé, olyan 
formában, hogy az ingatlanhasználók számára kötelezővé tesszük a szelektív hulladék 
gyűjtést. 
 
A rendelet hatályba lépésétől a háztartásoknál bevezetésre kerül a papír,- fém,- műanyag,- 
üveg hulladék elkülönített gyűjtése. Az új rendszer szerint a háztartásoktól három 
hulladékfajtát fog a közszolgáltató zsákos rendszerrel elszállítani. Az átlátszó gyűjtőzsákban a 
műanyag és fém, a kék gyűjtőzsákban a papírhulladékot fogja havi rendszerességgel 
begyűjteni. (A közszolgáltató a zsákokba helyezhető és hasznosítható hulladékokról listát 
készít, melyet eljuttat a háztartásokba) Az üveg hulladékot a lakosság a meglévő 
gyűjtőszigetekre köteles elszállítani. Az elkülönítetten gyűjtött hulladék elszállításának napját 
is a közszolgáltató határozza meg, melyről tájékoztatja a lakosságot. (Az elképzelések szerint 
a vegyes hulladék gyűjtésével együtt fog megvalósulni, minden hónap második hetében.) Az 
új rendszerben használt zsákokat a közszolgáltató szerzi be és térítésmentesen juttatja el a 
lakosság részére legkésőbb 2015. március 31-ig. A zsákokat ürítés után az ingatlanhasználók 
vissza kapják, hogy a továbbiakban ezekben a zsákokban valósuljon meg az elkülönített 
gyűjtés.  
A Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás által megvalósított projektben szintén 
zsákos rendszerrel valósul meg az elkülönítetten gyűjtött hulladékok elszállítása, mely 
keretében beszerzésre kerül a szükséges mennyiségű zsák is. A projekt megvalósulásáig 
javasoljuk részben költséghatékonyságból részben ezen zsákok hulladéklerakóktól való 
eltérítése miatt az egyszeri beszerzést. (Egy zsák bekerülési költsége bruttó 80-100 Ft-ra 
tehető, a közigazgatási területen . 3200 háztartás van. Átlag árral számolva: 
3200*90*2=576.000 Ft) 
 
A települési hulladék elkülönített gyűjtésének bevezetésével csökkenthető a lerakásra kerülő 
vegyes hulladék mennyisége, ezáltal a lerakott hulladék után a tonnánként fizetendő lerakói 
járulék költsége, mégis többletkiadásra kell számolnunk a rendszer működtetése miatt a 
közszolgáltatónál (begyűjtések számának megnövekedése (pl. üzemanyag, munkaerő), zsák 
beszerzés). 
 
 
 
 
 
 



 

 

Részletes indokolás 
 

Az 1.§ - hoz 
 

A Htv. 35. § (1) bekezdés c, pontja szerint a települési önkormányzat képviselő-testülete 
önkormányzati rendeletben állapítja meg a közszolgáltató tagjai, illetve az alvállalkozó által 
végzett hulladékgazdálkodási tevékenységet, továbbá a tagoknak, illetve az alvállalkozónak a 
közszolgáltatás egészéhez viszonyított arányát, ha a közszolgáltatást a közszolgáltató több 
tagja, illetve alvállalkozó végzi. A kiegészítéssel a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú 
Nonprofit Kft-nek lehetőséget biztosítunk a közszolgáltatás ellátásához alvállalkozó 
igénybevételére.  
 

A 2.§- hoz 
 

Pásztó város közigazgatási területén az ingatlanhasználók kötelesek az ingatlanukkal határos 
közterület(ek) tisztántartására.  A házhoz menő elkülönített gyűjtés bevezetéséhez a 
közterületi sávok tisztántartásából keletkezett hulladékok elkülönített gyűjtésére is kötelezni 
kell az ingatlanhasználókat. A nem hasznosítható anyagok továbbra is a települési vegyes 
hulladék gyűjtésére szolgáló edényben kerülnek elhelyezésre.  
 

A 3.§ - hoz 
 

2015. január 1-jétől A Ht. 43. § (3) bekezdése alapján az elkülönített hulladékgyűjtési 
rendszert a közszolgáltató úgy alakítja ki, hogy 

a) legalább a települési papír-, üveg-, műanyag, fém- és zöldhulladék elkülönített gyűjtése 
biztosított legyen; 

b) a házhoz menő gyűjtés minél több fajtájú és jellegű települési hulladék esetében 
biztosított legyen; 

c) a lomhulladék átvételének, összegyűjtésének és elszállításának megszervezése biztosított 
legyen; 

d) a települési hulladék hulladékgyűjtő szigeten történő elhelyezése csak kiegészítő 
megoldásként, elsősorban olyan sűrűn lakott településrészeken legyen alkalmazható, ahol az 
elkülönítetten gyűjtött háztartási hulladék házhoz menő gyűjtése és elszállítása nem 
biztosítható; 

e) a hulladékgyűjtő udvarban a lehető legtöbb típusú, fajtájú és jellegű települési hulladék 
átvételéről tudjon gondoskodni. 
A jogszabályi rendelkezés megvalósításához elengedhetetlenül szükséges az 
ingatlanhasználók kötelezése, az ingatlanokon keletkező települési hulladék elkülönített 
gyűjtésére papír,- fém,- műanyag,- üveg hulladékfajtákra. A rendelkezés szabályozza továbbá 
a meglévő gyűjtőszigetek használatának módját (pl. az üveghulladékot az ingatlanhasználók 
balesetvédelmi okok miatt csak a gyűjtőszigeteken helyezhetik el), és a szemétszállítás 
rendjét. (A települési önkormányzat képviselő-testülete korábban is ugyanezzel a tartalommal 
szabályozta önkormányzati rendeletében a vegyes hulladék elszállításának rendjét. A  
szabályozás tartalmát csak az elkülönítetten gyűjtött hulladék elszállításának rendjével 
egészítettük ki.) 

 
A 4.§ hoz 

 
Az elkülönítetten és a vegyes hulladékok gyűjtési módjára vonatkozó rendelkezés. A vegyes 
hulladékot továbbra is az ingatlanhasználó által megvásárolt gyűjtőedényben, a műanyag és 
fém hulladékot átlátszó, a papír hulladékot kék zsákban kötelező gyűjteni. A zsákokat a 
közszolgáltató biztosítja, melyet az ürítés után elsősorban a költséghatékonyság, másodsorban 
a hulladéklerakóktól való eltérítés érdekében visszaad az ingatlanhasználónak, hogy a 
továbbiakban is ezekben a zsákokban történjen meg az elkülönített gyűjtés. 
 



 

 

Az 5.§-hoz 
 
A vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló edényekre vonatkozó szabályozások kiterjesztése, az 
elkülönített gyűjtéshez használt zsákokra. 
 

A 6.§ hoz 
 
A közszolgáltatási díj fizetése alóli mentességgel kapcsolatos kérelmek benyújtási módját 
leegyszerűsítő rendelkezés. A kérelmek elbírálása a polgármester hatáskörébe tartozik, ezért 
célszerűségből azokat az önkormányzathoz kell benyújtani. A továbbiakban csak nyilatkozni 
szükséges arról, hogy az ingatlanban életvitelszerűen mennyien tartózkodnak, illetve arról, 
hogy a közszolgáltatónál az ingatlanhasználónak nincs díjhátraléka. Utóbbit a közszolgáltató 
írásban igazolja az önkormányzat megkeresésére. 
 

A 7.§-hoz 
 
A hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának 
módjáról szóló 271/2001. (XII.21.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése alapján a bírság 
kiszabására a települési önkormányzat jegyzője jogosult, amennyiben 

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, vagy 
d) az ingatlan tulajdonosa a települési hulladéknak az önkormányzati rendeletben 

meghatározott szelektív gyűjtésére vonatkozó kötelezettségét megszegi, vagy 
e) az ingatlan tulajdonosa az önkormányzati rendeletben meghatározott közterület 

tisztántartási kötelezettségének nem tesz eleget, vagy 
f) a kötelezett az önkormányzati rendeletben foglalt, egyéb hulladékgazdálkodással 

összefüggő kötelezettségeit megszegi, vagy 
g) a kötelezett a jegyző által hozott hatósági határozat előírásait megsérti, illetve az 

azokban foglalt kötelezettségének nem vagy nem megfelelően tesz eleget. 
 
Fentiek miatt az eljáró hatóságot és jogkövetkezményeket tartalmazó rendelkezést szükséges 
belefoglalni a rendeletben. 

 
A 8.§ hoz 

 
Hatályba léptető rendelkezés. 
 

A 9.§ hoz 
 
A környezetvédelem és a város tisztaságának növelése érdekében az önkormányzat 
gyűjtőszigeteken biztosította az elkülönített gyűjtést. A meglévő gyűjtőszigetek használata 
külön rendelkezésben lett szabályozva, ezért ezt a részt töröltük a rendeletből. 
 
A közigazgatási területen a rendelet hatályba lépésével valósul meg a házhoz menő 
elkülönített gyűjtés bevezetése, ezért eddig az önkormányzati rendelet csak a vegyes 
települési hulladék gyűjtését szabályozta. A közszolgáltató hulladékgazdálkodási 
tevékenységéről és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 
438/2012. (XII. 29.) Korm. rendeletet (továbbiakban Kormányrendelet) 2015. január 1-től 
hatályon kívül helyezte a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 
385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban Korm. rendelet)  
A Kormányrendelet lehetővé tette a közszolgáltatók számára azt, hogy visszautasítsák a 
szabványos gyűjtőedény űrmértékének változtatásával kapcsolatos igénybejelentést, ha az 



 

 

nem felelt meg a jogszabályban foglaltaknak. A Korm. rendelet 7. § (1)-(2) bekezdése alapján 
erre már nincs lehetőség, ezért ezt a rendelkezést hatályon kívül helyeztük. 
 
 
Pásztó, 2015. január 15. 
 
 
 
  Dömsödi Gábor               Dr. Sándor Balázs 
    polgármester                jegyző 
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