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E l ő t e r j e s z t é s 
 

 

Tárgy: Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a települési szilárd 

hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 14/2018. (VIII. 23.) 

önkormányzati rendelet módosítása   

 

A Fejér Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízottja (a továbbiakban: Kormányhivatal) 

FE/02/47-16/2021. ügyszámon érkezett megkeresésében tájékoztatást adott arról, hogy az 

Országgyűlés elfogadta az egyes energetikai és hulladékgazdálkodási tárgyú törvények 

módosításáról szóló 2021. évi II. törvényt (a továbbiakban: Törvény). A Törvény hatályba 

lépése - annak 99. §-a alapján - lépcsőzetes. 

 

2021. év március 1-től a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 

33. §-a kiegészült az alábbi (4) bekezdéssel: 

 

„a települési önkormányzat önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat ellátási 

kötelezettsége nem mentesíti a települési önkormányzatot a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 13. § (1) 5. pontjában foglalt köztisztasági 

feladatok ellátásának, azon belül is a közterületen elhagyott hulladék felszámolásával 

összefüggő kötelezettsége alól.” 

 

A Törvény 52. §-a értelmében - szintén 2021. március 1-től - a Ht. 35. § (1) bekezdése 

kiegészült az alábbi h) ponttal: 

 

(A települési önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati rendeletben állapítja meg:)   

                       

„h) az elhagyott hulladék felszámolásához szükséges helyi intézkedések körét.”   

                        

A Kormányhivatal kérte, hogy a fentiek alapján vizsgáljuk felül a hulladékgazdálkodási 

tárgyú önkormányzati rendeletünket és a felhatalmazásban foglalt rendelkezésekkel a 

felülvizsgálat eredményének megfelelően gondoskodjunk annak kiegészítéséről.  

(A kormányhivatal tájékoztatott arról is, hogy a hivatkozott Törvény alapján a 

hulladékgazdálkodási tárgyú rendeletünk felülvizsgálata esedékessé válik 2023. január 1. 

nappal és 2023. július 1. nappal is.)  

 

A felülvizsgálat során megállapítottam, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-

testületének „a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi 

közszolgáltatásról” szóló 14/2018. (VIII. 23.) önkormányzati rendelet módosítása 

(kiegészítése) a Ht. 2021. március 1-i hatályos állapota alapján szükséges. 

 

Fentiekre tekintettel a tárgyi önkormányzati rendelet módosítását a mellékelt rendelet tervezet 

szerint javasolom elfogadni, 

 

Sárbogárd, 2020. március 26. 

 

 

         Dr. Venicz Anita 

                   jegyző 



 

                                                                                                                     „T e r v e z e t” 

 

Sárbogárd Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

jogkörében eljáró Sárbogárd Város Polgármestere 

 

../2021. (…  …) önkormányzati rendelete 

 

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi 

közszolgáltatásról szóló 14/2018. (VIII. 23.) önkormányzati rendelet  

módosításáról 

 

 
Sárbogárd Város Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzákapcsolódó 

egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében 

foglaltak alapján a képviselő-testület jogkörében, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. 

törvény 35. § (1) bekezdésében és a 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az 

Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 

 

1. § A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról 

szóló 14/2018. (VIII. 23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) a következő 

4/A. §-al egészül ki: 

 

4/A. § A települési önkormányzat önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat ellátási 

kötelezettsége nem mentesíti a települési önkormányzatot a települési szilárd hulladékkal 

kapcsolatos helyi közszolgáltatás ellátása mellett, a köztisztasági feladatok ellátásának, azon 

belül is a közterületen elhagyott hulladék felszámolásával összefüggő kötelezettsége alól. 

 

2. § A Rendelet a következő 4/B. §-al egészül ki: 

 

4/B. § (1) Az illegálisan, szabálytalanul elhagyott, tárolt, lerakott hulladék esetében, ha az 

ingatlan tulajdonosa, a hulladék tulajdonosa, a hulladék korábbi birtokosa bizonyíthatóan 

ismerté válik, a hulladék elszállíttatására, a hulladékgazdálkodási bírság kiszabására a 

települési önkormányzat jegyzője (a továbbiakban jegyző) jogosult, amennyiben    

 

a) az ingatlan tulajdonosa 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) az ingatlan tulajdonosa a települési hulladéknak az önkormányzati Rendeletben 

meghatározott szelektív gyűjtésre vonatkozó kötelezettségét megszegi, vagy 

 

d) az ingatlan tulajdonosa az önkormányzati Rendeletben meghatározott közterület 

tisztántartási kötelezettségének nem tesz eleget, vagy 

 

e) a kötelezett az önkormányzati Rendeletben foglalt, egyéb hulladékgazdálkodással 

összefüggő kötelezettségeit megszegi, vagy 

 

 



 

 

 

f) a kötelezett a jegyző által hozott hatósági határozat előírásait megsérti, illetve  az azokban 

foglalt kötelezettségének nem vagy nem megfelelően tesz eleget. 

 

(2) Amennyiben a hulladékot a fentiektől eltérő módon, közterületen, önkormányzat 

tulajdonát képező területen hagyták el szabálytalanul, úgy szükség esetén fel kell venni a 

kapcsolatot a közigazgatási területen illetékes rendőrkapitánysággal. 

 

(3) Az ismeretlen tettes által közterületen, önkormányzat tulajdonát képező területen a 

szabálytalanul elhagyott hulladék felszámolásáról az anyagi lehetőségektől függően és az 

adott személyi és eszközállományhoz mérten az önkormányzatnak gondoskodni kell. 

A szabálytalanul elhagyott hulladék felszámolását követően lehetőségek szerint „Hulladék 

lerakása tilos!” tábla kihelyezésével, egyéb módon, más hatóságokkal és szervezetekkel 

együttműködve törekedni kell arra, hogy az illegális hulladék lerakás ne ismétlődjön meg.   

 

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

Sárbogárd, 2021. március 29. 

 

 

 

 

 

 

                      Dr. Sükösd Tamás                                                 Dr. Venicz Anita 

                          polgármester                                                              jegyző 

 

 

 

 

Kihirdetve:2021. március….                                                        Dr. Venicz Anita 

                                                                                                              jegyző   


