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Tisztelt Képviselő-testület!
Az elmúlt évben számtalan változás történt országos és helyi szinten a
hulladékgazdálkodásban. Az ÖKO-DOMBÓ Nonprofit Kft. megfelelőségi véleményének
visszavonása az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.
részéről, a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz való
csatlakozás, illetve a Dél-Kom Nonprofit Kft., mint új közszolgáltató kijelölése is ide
sorolandó.
Ezen körülményekre, illetve az új, hulladékgazdálkodási közszolgáltatóval véglegessé vált,
hosszútávú együttműködésre, közszolgáltatási szerződésre tekintettel, továbbá a felmerült
tapasztalatok, a helyi viszonyok érdekében szükséges a jelenleg hatályos, a települési
hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 30/2017. (V. 5.) önkormányzati
rendelet módosítása.
A Gunarasfürdő területén életvitelszerűen lakó ingatlantulajdonosok egész évre
vonatkozóan kötelesek a hulladékszállítási közszolgáltatást igénybe venni. Az
üdülőtulajdonosok - akik tavasztól-őszig használják, lakják az ingatlanjukat - pedig fél éves
időszakra (április 1. – szeptember 30.) vonatkozóan fognak kapni számlát.
A Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatala Agrárügyi és
Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya
visszavonta az ÖKO-DOMBÓ Nonprofit Kft. Lucza hegyi utcai hulladékudvarra
vonatkozó engedélyét, emiatt az üzemeltetési feladatait 2018. március 31. napjáig látta el
a társaság.
A fentiek miatt a Lucza hegyi utcai hulladékudvar 2018. április 1. napjától már nem
hulladékudvarként működne. A javaslatunk szerint a lakosság hulladékgyűjtő szigetként
használhatja az itt lévő hulladékgyűjtő edényeket, amelyekbe műanyagot, papírt és üveget
helyezhet el. Emellett továbbra is beszállíthatják az állati mellékterméket, az elhullott állati
tetemet a megszokott nyitvatartási időben. A szükséges felügyelet ellátása érdekében az
önkormányzat vállalná az Nkft. által korábban alkalmazott munkavállaló
továbbfoglalkoztatását.
Minden más hulladékot a fenti időponttól (lom, zöld-, elektronikai és veszélyes hulladék)
a kaposszekcsői hulladékgyűjtő és átrakóállomásra lehet elszállítani.

A rendelet tervezetét a környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3)
bekezdésének megfelelően véleményezésre megküldtük a Tolna Megyei Kormányhivatal
Szekszárdi Járási Hivatala Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi
és Természetvédelmi Osztálya részére. Az Osztály észrevételt nem tett, a tervezetet
elfogadásra javasolja.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján 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. Ennek megfelelően az elvégzett előzetes
hatásvizsgálat megállapításait az alábbiak szerint ismertetem:
A rendelettervezethez kapcsolódó hatásvizsgálat:
1. A tervezett önkormányzati rendelet várható társadalmi, gazdasági, költségvetési
hatásai:
A rendeletalkotásnak közvetlen társadalmi, gazdasági és költségvetési hatása nincs,
tekintettel arra, hogy megalkotásának indoka a hulladékgazdálkodás megváltozott
viszonyaihoz való alkalmazkodás.
2. A tervezett önkormányzati rendelet környezeti és egészségi következményei:
A rendeletalkotásnak közvetlen környezeti és egészségi hatása nincs, tekintettel arra, hogy
megalkotásának oka a közszolgáltatás területén lezajlott változások követése.
3. A tervezett önkormányzati rendeletnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása:
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.
4. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek:
A rendelet alkalmazása nem igényel többlet szervezeti, személyi, tárgyi és pénzügyi
forrást.
5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei:
A rendelet módosítását a város közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási feladatok ellátására vonatkozó szabályok rendezése indokolja.
Fentiekre tekintettel javaslom az alábbi rendelettervezet elfogadását.

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
……/2018. (……..) önkormányzati rendelete
a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 30/2017. (V. 5.)
önkormányzati rendelete módosításáról
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi
CLXXXV. törvény 35. § (1) bekezdésében, 39. § (2) bekezdésében és 88. § (4)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdés 5. és 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatala Agrárügyi és Környezetvédelmi
Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya véleményének kikérését
követően a következőket rendeli el.

1. §
A települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 30/2017. (V. 5.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § 9. pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
„9. Közszolgáltatással összefüggő személyes adat: a Ht. 35. § (1) bekezdés g) pontjában
foglaltak.”
2. §
A Rendelet 4. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(10) Amennyiben az ingatlan tulajdonosi, használati viszonyaiban változás következik
be, az új tulajdonos, vagy használó a korábbi tulajdonossal, használóval együttesen
köteles a változás tényét az új használó adatainak megjelölésével 15 napon belül írásban
bejelenteni a Közszolgáltatónak. A változás bejelentésével egyidejűleg az új tulajdonos,
használó és a Közszolgáltató között a közszolgáltatási szerződés létrejön. Ennek a
bejelentésnek a megtételéig a közszolgáltatási díjat a korábbi ingatlanhasználó köteles
megfizetni.”
3. §
A Rendelet 4. §-a a következő (11) – (16) bekezdésekkel egészül ki:
(11) Ha a tárolóedény olyan nedves hulladékot tartalmaz, amely összetömörödött vagy
befagyott, vagy a benne lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt a tárolóedényt
az előírt módon kiüríteni nem lehet, a használó köteles a visszamaradt hulladékot
fellazítani és a tárolóedényt használhatóvá tenni.”

(12) Ha a közszolgáltató alkalmazottai megállapítják, hogy a tárolóedényben a 4. § (8)
bekezdésben megjelölt anyagot, tárgyat helyeztek el, vagy az túltöltött, a kiürítést
jogosultak megtagadni. A kiürítés megtagadásáról a közszolgáltató az ok feltüntetésével
értesíti az ingatlanhasználót. Az emiatt el nem szállított hulladék elszállításáról az
ingatlanhasználó köteles gondoskodni.”
(13) A gazdálkodó szervezetek kötelesek a keletkezett települési hulladékaikat a lakossági
hulladékoktól elkülönítetten gyűjteni, és a háztartási hulladékhoz hasonló hulladék részét
képező vegyes hulladékot kötelezően a Közszolgáltatónak átadni, függetlenül a végzett
tevékenység jellegétől.”
(14) A helyi kötelező közszolgáltatásra vonatkozó közszolgáltatási szerződés létrejön:
a) a közszolgáltatás első igénybevételével,
b) ha a közszolgáltató a közszolgáltatás ellátására vonatkozó rendelkezésre állási
készségét bizonyítja,
c) a szerződés írásba foglalásával.”
(15) Amennyiben az ingatlanhasználó nem köt írásbeli közszolgáltatási szerződést és az
általa használt tárolóedény típusáról a közszolgáltatónak egyáltalán nem tesz bejelentést,
a közszolgáltatási díj megállapításánál a közszolgáltató mindaddig jogosult
ingatlanonként 1 db 110 liter térfogatú tárolóedény használatát vélelmezni, míg az
igénybevételre kötelezett írásban a közszolgáltatási szerződést meg nem köti.”
(16) A Közszolgáltató az ingatlanhasználók közszolgáltatással összefüggő személyes
adatainak kezelésére az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint jogosult.”
4. §
A Rendelet 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A települési hulladék gyűjtése az 1. mellékletben szereplő, szabványos – a
Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített –, a keletkező hulladékmennyiségnek
megfelelő méretű gyűjtőedénnyel, a 9. § (2) bekezdésben meghatározott esetben a
gyűjtőpont igénybevételével, illetve többlethulladék esetén a Közszolgáltatótól
megvásárolt zsákkal történhet.”
5. §
A Rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Szüneteltethető a közszolgáltatás igénybevétele azokon az életvitelszerűen használt
családi házas ingatlanokon, amelyeken folyamatosan legalább 3 hónapig senki sem
tartózkodik és emiatt hulladék sem keletkezik. A szüneteltetés legfeljebb az erre irányuló
igény bejelentésétől számított 12 hónapig tarthat, ennek lejártát követően a

szüneteltetésre irányuló igény ismételten benyújtható. Szövetkezeti és társasházi
ingatlanok esetében a közszolgáltatás nem szüneteltethető.”
6. §
(1) A Rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Szarvasd településrészen az ingatlanhasználók a közszolgáltatást a Rendelet 5. §ában írtak szerint vehetik igénybe.”

(2) A Rendelet 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Mászlony, Szilfás és a 3. Függelék szerint meghatározott Szőlőhegyi
településrészeken az ingatlanhasználók a keletkezett és zsákban összegyűjtött hulladékot
a kijelölt gyűjtőpontokon kötelesek elhelyezni. A gyűjtőpontok helyét a polgármester a
Közszolgáltató javaslatára jelöli ki.”
7. §
(1) A Rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A hulladékszállítási közszolgáltatás igénybe vétele április 01. napjától szeptember
30. napjáig heti 1 alkalommal kötelező a Gunaras területén üdülővel rendelkező
ingatlanhasználók számára. Az üdülőtulajdonosok a megkötött szerződés és a
hulladékkezelési díj megfizetésének igazolása esetében a díjfizetési kötelezettség
időtartamára - II. és III. negyedév – külön díj felszámítása nélkül negyedévente 13 db 110
literes jelzett gyűjtőzsák átvételére jogosultak a Dél-Kom Nonprofit Kft. dombóvári
ügyfélképviseleti irodájában.
A Gunarasi állandó lakosok a közszolgáltatás igénybevételére egész évben kötelezettek és
jogosultak, az 1. melléklet szerinti tárolóedény igénybevételével, a közszolgáltatóval
megkötött szerződés alapján.”
(2) A Rendelet 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A Közszolgáltató köteles a gyűjtés gyakoriságáról, módjáról tájékoztatót készíteni és
azt a saját, illetve az önkormányzat honlapján közzétenni.”
8. §
(1) A Rendelet 10. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az ingatlanoknál keletkezett zöldhulladék a kaposszekcsői hulladékgyűjtő és
átrakóállomásra, nyitvatartási idő alatt bevihető.”
(2) A Rendelet 10. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) Az ingatlanhasználó a zöldhulladékot a házhoz menő gyűjtéssel érintett területeken a
közszolgáltatónak a következő módon adja át:
a) a falombot, fűkaszálékot kifejezetten erre a célra szolgáló
gyűjtőedényben, illetve áttetsző műanyag zsákban,
b) a fanyesedéket (max. 5 cm átmérőjű és 1 méter hosszú ágak) kévébe
kötegelve.”
9. §
A Rendelet 11. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A családi házas területeken a műanyag-, papír-, és fémhulladékot a 240 literes kék
színű edényben, szövetkezeti és társasházak esetében az 1100 literes piros konténerben
lehet gyűjteni. Április 01. napjától szeptember 30. napjáig a Gunaras területén üdülővel
rendelkező ingatlanhasználók a műanyag-, papír-, és fémhulladékot átlátszó műanyag
zsákban gyűjthetik elkülönítetten.”
10. §
(1) A Rendelet 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A használhatatlanná vált, nagyobb méretű háztartási felszerelési tárgy, bútor és
feleslegessé vált ingóság elszállítására évente két alkalommal lomtalanítási akciót kell
szervezni. A lomtalanítást a Közszolgáltató végzi az önkormányzattal egyeztetve, minden
évben tavasszal és ősszel. Időpontjáról a helyben szokásos módon a lakosságot tájékoztatni
kell. Kisebb mennyiségű lomot a hulladékudvarokban is elhelyezhet a lakosság.”
(2) A Rendelet 12. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Lomtalanítás keretében közterületre nem helyezhető ki:
a) építési és bontási hulladék;
b) gumiabroncs hulladék;
c) gépjármű roncs;
d) az ipar, mezőgazdaság vagy szolgáltatási tevékenység során képződött hulladék;
e) veszélyes hulladék;
f) háztartásokban keletkező vegyes hulladék;
g) elkülönítetten gyűjtött papír, műanyag és fém hulladék;
h) kerti hulladék.”
11. §
A Rendelet VI. Fejezet címe helyébe a következő cím lép:
„Kaposszekcsői hulladékgyűjtő udvar és átrakó állomás”

12. §
(1) A Rendelet 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A hulladékudvarba beszállítható hulladékokat és azok mennyiségét a 2. függelék
tartalmazza.”
(2) A Rendelet 13. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A hulladékudvar szolgáltatásait kizárólag dombóvári lakóhellyel, illetve Dombóvár
közigazgatási határain belül ingatlannal rendelkezők vehetik igénybe nyitvatartási idő
alatt. Az erre való jogosultságokat a dombóvári lakosok lakcímkártya és érvényes
fényképes személyazonosító okmány együttes felmutatásával, a nem dombóváriak, de
Dombóvár közigazgatási határain belül ingatlannal rendelkezők a kizárólag erre a célra
az önkormányzat Városüzemeltetési Irodáján kiállított belépőkártya bemutatásával
igazolhatják. A természetes személy ingatlanhasználó a hulladékudvart térítésmentesen
csak akkor veheti igénybe, ha a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat megfizette.”
(3) A Rendelet 13. § (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2a) A Gunarasban ingatlantulajdonnal rendelkező személyek a hulladékudvar
szolgáltatásait Dombóvár Kártya felmutatásával is igénybe vehetik.”
(4) A Rendelet 13. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A kaposszekcsői hulladékgyűjtő udvar és átrakó állomás nyitvatartását a
közszolgáltató a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével alakítja ki, arról a honlapján
tájékoztatást nyújt.”
13. §
A Rendelet 13. §-a a következő (8)–(10) bekezdésekkel egészül ki:
„(8) Az elkülönítetten gyűjtött hulladék a közszolgáltató által üzemeltetett hulladékgyűjtő
pontra, hulladékgyűjtő udvarba, átvételi helyre, vagy a közszolgáltatás körébe tartozó
hulladékot kezelő hulladékkezelő létesítménybe is szállítható, és ott a jogosultnak
átadható, vagy külön gyűjtőedényben elhelyezhető.”
(9) A település lakosai részére igénybe vehető hulladékudvarról a közszolgáltató a
helyben szokásos módon és honlapján tájékoztatást nyújt. A hulladékudvarban gyűjthető
egyes hulladékokra és a hulladékudvar igénybevételi módjára vonatkozó tájékoztatást a
Közszolgáltató a honlapján és a hulladékudvarban közzéteszi.
(10) A Közszolgáltató a hulladékudvar üzemeltetési szabályzatában meghatározza a
természetes személy ingatlanhasználó által a hulladékudvarban elhelyezhető hulladékok

mennyiségét. A természetes személy ingatlanhasználó e jogát csak úgy gyakorolhatja, ha
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat megfizette.”
14. §
A Rendelet 14. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) A 8. § (2) bekezdésben meghatározott ingatlanhasználók esetén a közszolgáltatási
díj egységnyi díjtétele a 110 l-es tárolóedény alapul vételével meghatározott egyszeri
ürítés díja.”
15. §
A Rendelet 15. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Azon ingatlantulajdonosok, akik 2018. január 1-jén 50 vagy 70 liter űrtartalmú
hulladéktároló edényre vonatkozó közszolgáltatási szerződéssel rendelkeznek, a
szerződésük megszűnéséig nem kötelesek az 1. melléklet szerinti minimális tárolóedény
méretre váltani.”
16. §
Ez a rendelet 2018. április 16. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Rendelet 8. § (3)
bekezdése, 11. § (7) bekezdése hatályát veszti.
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dr. Szabó Péter
jegyző

Részletes indoklás
1. §
Jogszabályi hivatkozás változását vezeti át.
2. §
Az ingatlanhasználó kötelezettségéről rendelkezik az ingatlan tulajdonosváltásakor.
3. §
Az ingatlanhasználó és a gazdálkodó szervezetek hulladékgyűjtésére vonatkozó előírásról
rendelkezik. Közszolgáltatási szerződés létrejöttének lehetőségeiről rendelkezik. Továbbá
a Közszolgáltató adatkezelésre való feljogosításáról rendelkezik.
4. §
A települési hulladék gyűjtési módjairól rendelkezik.
5. §
A szüneteltetés maximális időtartamának 36 hónapról 12 hónapra csökkentéséről
rendelkezik, továbbá törli az ingatlanhasználó díjhátralékkal való rendelkezését.
6. §
Szarvasd településrészen a közszolgáltatás igénybevételéről rendelkezik. Mászlony és
Szilfás településrészeken az ingatlanhasználók által a kijelölt gyűjtőpontok használatáról
rendelkezik, valamint a közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek köre kibővítésre
kerül a Szőlőhegyi ingatlanhasználókkal.
7. §
Gunaras területén az üdülőtulajdonosok által kötelezően igénybe veendő hulladékszállítási
közszolgáltatás időtartamáról rendelkezik.
A közszolgáltató, illetve az önkormányzat által közzéteendő tájékoztatóról rendelkezik.
8. §
A Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Projekt keretében megvalósult kaposszekcsői
hulladékudvart a dombóvári lakosok a környező települések lakóival együtt vehetik
igénybe.
A lakossági zöldhulladék közszolgáltatónak való átadásának módjáról rendelkezik.
9. §
Szelektív hulladékgyűjtés módjáról rendelkezik a Gunarasi üdülőterületen.
10. §
A lomtalanítás idejéről rendelkezik, pontos időpontjáról az Önkormányzat és a
közszolgáltató előzetesen egyeztet.
Szabályozza a lomtalanítás keretében nem kihelyezhető hulladéktípusok körét.

11. §
A Lucza hegyi utcai hulladékudvarra vonatkozó rendelkezések kikerültek a rendeletből,
az már csak a kaposszekcsői hulladékgyűjtő udvarra vonatkozóan tartalmaz szabályokat.
12. §
A kaposszekcsői hulladékudvar nyitvatartását a közszolgáltató a vonatkozó jogszabályok
szerint határozza meg, arról kellő módon tájékoztatja a lakosságot.
13. §
Az elkülönítetten gyűjtött hulladék közszolgáltató részére történő átadásának módjairól,
továbbá a hulladékudvar üzemeltetésének szabályairól rendelkezik.
14. §
A megjelölt településrészeken a kijelölt gyűjtőpontokra kihelyezett közös edényekbe
behelyezett hulladékmennyiség után fizetendő díjtétel meghatározásáról rendelkezik.
15. §
Az 50, illetve 70 liter űrtartalmú hulladéktároló edénnyel rendelkező ügyfelek szerződéseit
érintően rendelkezik.
16. §
A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.
A rendelet 8. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezendő, mivel belekerült a 8. § (2)
bekezdésbe. A rendelet 11. § (7) bekezdése hatályon kívül helyezendő, mivel a kartonpapír
az elkülönített gyűjtés keretében hulladékgyűjtő szigeteken és házhoz menő gyűjtés
keretében is gyűjthető.

I. Határozati javaslat
az ÖKO-DOMBÓ Nonprofit Kft. hulladékudvar kezelőjével történő
munkaszerződés megkötéséről
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Lucza
hegyi utcai hulladékgyűjtő sziget kezelése érdekében az Önkormányzat az ÖKO-DOMBÓ
Nonprofit Kft. munkavállalójával munkaszerződést kössön.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a munkaszerződés tartalmának
jóváhagyására és aláírására.
Határidő: Azonnal – a szerződés aláírására
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda
II. Határozati javaslat
a Lucza hegyi utcai hulladékudvar üzemeltetéséről
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lucza hegyi utcai
hulladékgyűjtő udvar üzemeltetésére az ÖKO-DOMBÓ Nonprofit Kft.-vel, illetve a
Dél-Kom Nonprofit Kft.-vel kötött szerződések közös megegyezéssel történő
megszüntetésével egyetért.
2. A Képviselő-testület a 477/2017. (X.30.) Kt. határozatát visszavonja.

Határidő: 2018. április 15. – a szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésére
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda
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