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Tisztelt Képviselő-testület!

A hulladékról  szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben található  fogalom meghatározásokkal  való
összhang megteremtése  érdekében és az egykori  hulladéklerakó területén  megindult,  8.  sz.  főút
Várpalotát  elkerülő  szakaszának  építési  munkálatai  megkezdésével  bekövetkezett  változások
átvezetése  miatt  a  települési  szilárd  hulladék  kezelésével  kapcsolatos  közszolgáltatásról  szóló
41/2010. (XI.30.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) felülvizsgálata megtörtént.

A  Rendelet  módosítása  tartalmazza  a  Várpalota  város  területén  hulladékgazdálkodási
közszolgáltatást  végző  Közszolgáltató  pontos  megnevezését  és  elérhetőségeit,  az  egykori
hulladéklerakón  elhelyezhető  hulladékok  fajtáját,  az  elkerülő  út  építésének  következtében
megváltozott  helyrajzi  számot,  valamint  a  szükséges  helyeken  a  2012.  évi  CLXXXV. törvény
szerinti fogalom meghatározások aktualizálását, bővítését.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat) 17. §-a szerint a jogszabály
előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat
elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. A hatásvizsgálat során vizsgálni kell a
tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, melynek az alábbiak szerint teszek eleget:

1.          A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása

a) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:
aa)    A Tervezetnek társadalmi hatása:

- a rendeletmódosításnak nincs közvetlen társadalmi hatása.
ab) A Tervezet gazdasági hatásai: 

- a rendelet jelentős közvetlen gazdasági hatásokkal nem bír.
ac) A Tervezetnek költségvetési hatása:

- a költségvetést nem érinti.

b) A jogszabály környezeti és egészségi következményei:
A Tervezetben  foglaltaknak  a  jelenlegi  helyzethez  viszonyított  számottevő  környezeti  és
egészségi következményei, eltérései nincsenek.

c) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
A Tervezet jelentős adminisztratív terheket nem keletkeztet.

2.            A  jogszabály  megalkotásának  szükségessége,  a  jogalkotás  elmaradásának  várható
következményei:

A Rendelet módosítására a 2012. évi CLXXXV. törvény módosításának való naprakész megfelelés
és a Várpalota várost érintő, 8. sz. főút elkerülő szakaszának építése miatt az egykori hulladéklerakó
területén  bekövetkezett  változások  átvezetése  miatt  van  szükség.  A jogalkotás  elmaradásának
lehetséges következményei lehetnek a nem pontos fogalom meghatározásokból eredő félreértések, a
lakosság  nem  naprakész  tájékoztatása  a  Közszolgáltató  adatait  és  a  hulladéklerakón  átadható
hulladékok fajtáját illetően, valamint a Veszprém Megyei Kormányhivatal intézkedése a mulasztás
miatt.



3.            A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A Tervezet elfogadása esetén a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi, szervezeti, tárgyi
és pénzügyi feltételt nem igényel.

Kérem  a  Tisztelt  Képviselő-testületet,  hogy  az  előterjesztést  megvitatni  és  elfogadni
szíveskedjenek!

Várpalota, 2014. november 24.

                                                                                                                      Talabér Márta
                                                                                                                       polgármester 



Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének

…/2014. (…) önkormányzati
r e n d e l e t e

a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 
41/2010. (XI.30.) önkormányzati rendelet 

m ó d o s í t á s á r ó l

Várpalota  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  a  hulladékról  szóló  2012.  évi  CLXXXV.
törvény 88. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az  Alaptörvény  32.  cikk  (1)  bekezdés  a)  pontjában  meghatározott  feladatkörében  eljárva  a
következőket rendeli el:

1.  § (1)  Várpalota  Város  Önkormányzati  Képviselő-testületének  a  települési  szilárd  hulladék
kezelésével  kapcsolatos  közszolgáltatásról  szóló  41/2010.  (XI.30.)  önkormányzati  rendelete  (a
továbbiakban Rendelet) 1. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„d) az elkülönítetten gyűjtött hulladékok begyűjtésével kapcsolatos tevékenységet,”

(2) A Rendelet 1. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés:

„e) az elkülönítetten gyűjtött hulladékok előkezelését, hasznosításra történő átadását a Várpalotai
Hulladékgazdálkodási  Közszolgáltató  Nonprofit  Kft.,  8100  Várpalota,  Fehérvári  út  7.,  Telefon:
06/88/592-110, Fax: 06/88/592-115, E-mail:  vhk@vpkozuzem.hu (továbbiakban:  Közszolgáltató)
által szervezett közszolgáltatás útján biztosítja.”

2 § (1) A Rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2)  A Közszolgáltató  és  az  ingatlanhasználó  között  a  kötelező  közszolgáltatással  kapcsolatos
jogviszony a szolgáltatási szerződés megkötésével, vagy a szolgáltatás igénybevételével jön létre.”

(2) A Rendelet 2. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5)  60  napon  túl  használaton  kívüli  ingatlan  után  közszolgáltatási  díjat  nem  kell  fizetni.  E
körülményt az ingatlanhasználó a szolgáltatónak előre írásban, a Közszolgáltató által rendszeresített
nyomtatványon  köteles  bejelenteni.  Az  ingatlanhasználó  az  újbóli  használatba  vételt  a
Közszolgáltató  által  biztosított  nyomtatványon,  15  napon  belül  írásban  köteles  bejelenteni  a
Közszolgáltatónak.”

3. § A Rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4)  Az  (1)-(3)  bekezdésben  leírt  lomtalanítás  nem terjed  ki  az  elektronikai,  az  elkülönítetten
gyűjtött, az építési-bontási, a kommunális, a gumiabroncs és a veszélyes hulladékokra. Elektronikai
lomtalanítást a Közszolgáltató az egyéb lomtalanítástól függetlenül szervezhet.”
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4. § A Rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1)  A  Közszolgáltató  köteles  az  újépítésű  lakóingatlan  használatba  vételekor  gyűjtőedényt
biztosítani  a  közszolgáltatást  igénybevevő  ingatlanhasználó  részére.  A  gyűjtőedény  a
közszolgáltatási szerződés aláírásával egy időben a Közszolgáltató telephelyén átvehető.”

5. § A Rendelet 8. §-ának alcíme helyébe a következő alcím lép:

„5. Az elkülönítetten gyűjtött hulladékok gyűjtése, átvétele és szállítása”

6. § A Rendelet 8. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Családi házas övezetekben az ingatlanhasználók kötelesek az EWC 15 01 01, 15 01 02, 15 01
04  és  15  01  05  kódszámú  hulladékokat  120  literes  szelektív  hulladékgyűjtő  edényekben
elkülönítetten gyűjteni.”

7. § A Rendelet 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A döggyűjtő konténereket a Közszolgáltató az egykori hulladéklerakó telephelyén, a 0271/11
hrsz-ú ingatlanon üzemelteti. Az elhelyezésért fizetendő díjat a 2. melléklet tartalmazza.”

8. § (1) A Rendelet 13. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2)  Az  EWC  20  03  01  kódszámú  hulladékok  begyűjtését  a  Közszolgáltató  a  begyűjtésre
rendszeresített  szabványos  gyűjtő  edényekben,  továbbá  az  emblémával  ellátott  hulladékgyűjtő
zsákban végzi.”

(2) A Rendelet 13. § (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2a) A Várpalota  0271/11 hrsz-ú telephelyre a Közszolgáltatón kívül kizárólag EWC 18 02 02
(állati tetem) hulladékot beszállíthat vállalkozás, gazdálkodó szervezet, valamint lakossági ügyfelek
e rendelet 2. mellékletében rögzített díjtáblázat szerint.”

(3) A Rendelet 13. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A 0271/11 hrsz-ú telephelyen alkalmazandó hulladék átvételi díjakat e rendelet 2. melléklete
tartalmazza.”

9. § A Rendelet 15. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A Közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat az ingatlanhasználó (az
ingatlan  nyilvántartásban  szereplő  jogosult)  azonosítására,  a  közüzemi  szerződés  teljesítésével,
jogszabályban  előírt  ellenőrzések  végrehajtásával  kapcsolatos  feladatok  ellátására,  számlázásra,
postázásra, közüzemi díjhátralékok behajtására használhatja fel.”



10. §  (1) A Rendelet 8. § (1) bekezdésében a „szelektív hulladékgyűjtés” szövegrész helyébe az
„elkülönített hulladékgyűjtés” szövegrész lép.

(2)  A  Rendelet  8.  §  (2)  bekezdésében  a  „szelektív  hulladékok”  szövegrész  helyébe  az
„elkülönítetten gyűjtött hulladékok” szövegrész lép.

(3) A Rendelet 8. § (3) bekezdésében „a szelektíven gyűjtött hulladékot” szövegrész helyébe „az
elkülönítetten gyűjtött hulladékokat” szövegrész lép.

(4)  A Rendelet  8.  §  (5)  bekezdésében  „A szelektív  hulladékgyűjtő  konténerekben”  szövegrész
helyébe „Az elkülönítetten gyűjtött hulladékok konténereiben” szövegrész lép.

11. § (1) A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2) A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

12. §  Ez a rendelet 2015. ………………. napján lép hatályba és a hatálybalépését követő napon
hatályát veszti.

V á r p a l o t a ,  2014. december 11.

Talabér Márta dr. Ignácz Anita Éva
polgármester jegyző



1. melléklet a …/2014. (….) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 41/2010. (XI.30.) önkormányzati rendelethez

„A 0271/11 hrsz-ú telephelyen 2015. január 01-től alkalmazott díjtételek

- EWC 18 02 02 „Állathulla” 76 Ft/kg + ÁFA.”



2. melléklet a …/2014. (….) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 41/2010. (XI.30.) önkormányzati rendelethez

1.) Települési szilárd hulladék:

- 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
hulladék;

- háztartási  hulladékhoz  hasonló  hulladék:  az  a  vegyes,  illetve  elkülönítetten  gyűjtött
hulladék, amely a háztartásokon kívül képződik, és jellegében, összetételében a háztartási
hulladékhoz hasonló.

2.) Veszélyes hulladék:

a  hulladékról  szóló  2012.  évi  CLXXXV.  törvény  1.  mellékletben  meghatározott
veszélyességi jellemzők legalább egyikével rendelkező hulladék.

A veszélyességi jellemzők jegyzéke

H  1  „Robbanásveszélyes”:  olyan  anyagok  és  készítmények,  amelyek  láng  hatására
robbanhatnak, vagy amelyek érzékenyebbek az ütésre vagy a súrlódásra, mint a dinitrobenzol;
H  2  „Oxidáló”:  olyan  anyagok  és  készítmények,  amelyek  más  anyagokkal,  különösen
gyúlékony anyagokkal érintkezve erősen hőtermelő (exoterm) reakcióba lépnek.
H 3-A „Tűzveszélyes”:
-  olyan  folyékony  anyagok  és  készítmények,  amelyek  lobbanáspontja  21  °C  alatt  van
(beleértve a fokozottan tűzveszélyes anyagokat is), vagy
-  olyan  anyagok  és  készítmények,  amelyek  szobahőmérsékleten  levegővel  érintkezve
felforrósodhatnak, majd öngyulladásra képesek, vagy
-  olyan  szilárd  anyagok  és  készítmények,  amelyek  gyújtóforrással  való  rövid  ideig  tartó
érintkezést  követően  könnyen  meggyulladnak,  és  a  gyújtóforrás  eltávolítását  követően  is
tovább égnek vagy bomlanak, vagy
- olyan gáz-halmazállapotú anyagok és készítmények, amelyek a levegőn normál nyomáson
gyúlékonyak, vagy
-  olyan  anyagok  és  készítmények,  amelyeknek  vízzel  vagy  nedves  levegővel  történő
érintkezésekor veszélyes mennyiségben keletkeznek tűzveszélyes gázok.
H  3-B  „Kevésbé  tűzveszélyes”:  olyan  folyékony  anyagok  és  készítmények,  amelyek
lobbanáspontja 21 °C vagy annál magasabb, és 55 °C vagy annál alacsonyabb.
H 4 „Irritáló  vagy izgató”:  nem maró hatású anyagok és készítmények,  amelyek a bőrrel,
szemmel vagy a nyálkahártyával való pillanatszerű, hosszan tartó vagy ismételt érintkezésük
esetén gyulladást okoznak.
H 5 „Ártalmas”: olyan anyagok és készítmények, amelyek belélegzésük, lenyelésük vagy a
bőrön át történő felszívódásuk esetén korlátozott egészségkárosodást okozhatnak.
H 6 „Mérgező”: olyan anyagok és készítmények (beleértve a rendkívül mérgező hulladékot
is),  amelyek  belélegezve,  lenyelve  vagy  a  bőrön  keresztül  felszívódva  súlyos,  akut  vagy
krónikus egészségkárosodást, akár halált is okozhatnak.
H 7 „Rákkeltő  (karcinogén)”:  olyan anyagok és  készítmények,  amelyek  belélegezve  vagy
lenyelve vagy a bőrön keresztül felszívódva rákot okozhatnak, vagy annak előfordulási esélyét
növelhetik.



H  8  „Maró”:  olyan  anyagok  és  készítmények,  amelyek  az  élő  szövettel  érintkezve  azt
elroncsolhatják.
H 9 „Fertőző”: olyan életképes mikroorganizmusokat vagy azok toxinjait tartalmazó anyagok
és készítmények, amelyek ismert módon vagy megalapozott feltételezések szerint betegséget
okoznak az emberben vagy más élő szervezetekben.
H  10  „Reprodukciót  (szaporodást)  károsító”:  olyan  anyagok  és  készítmények,  amelyek
belélegezve  vagy  lenyelve,  vagy  a  bőrön  keresztül  felszívódva  nem  öröklődő  fejlődési
rendellenességet okozhatnak, vagy azok előfordulási esélyét növelhetik.
H 11 „Mutagén”:  olyan  anyagok  és  készítmények,  amelyek  belélegezve,  lenyelve  vagy  a
bőrön keresztül felszívódva örökletes genetikai károsodást okozhatnak, vagy azok előfordulási
esélyét növelhetik.
H 12 Olyan hulladék, amely vízzel, levegővel vagy valamely savval érintkezve mérgező vagy 
erősen mérgező gázokat fejleszt.
H 13 „Érzékenységet okozó”: olyan anyagok és készítmények, amelyek belégzés vagy bőrön
át  történő felszívódásuk  esetén  hiperérzékenységi  reakciót  képesek kiváltani  úgy, hogy az
anyagnak vagy készítménynek való ismételt expozíció esetén jellegzetes káros hatások lépnek
fel.
H 14 „Környezetre veszélyes (ökotoxikus)”: olyan hulladék, amely közvetlenül vagy közvetve
veszélyt jelent vagy jelenthet egy vagy több környezeti elemre.
H  15  Hulladék,  amely  hajlamos  arra,  hogy  belőle  az  ártalmatlanítást  követően  valamely
formában -  pl.  kimosódás -  a fent  felsorolt  tulajdonságok bármelyikével  rendelkező anyag
keletkezzen.

Megjegyzés: A H3-H8, H10 és H11 veszélyességi jellemzők esetében a hulladék veszélyességének
megállapításához a hulladékjegyzékben meghatározott tulajdonságokat is figyelembe kell venni.

3.) Elkülönített gyűjtés:

olyan gyűjtés, amelynek során a hulladékáramot a hulladék fajtája és jellege – adott esetben
típusa – szerint elkülönítik, lehetővé téve annak egyedi módon történő kezelését.

4.) Elkülönítetten gyűjtött hulladék:

olyan hulladék, amelyet fajta és jelleg – adott esetben típus – szerint a képződés helyén a
vegyes hulladéktól, illetve más fajtájú, jellegű vagy típusú hulladéktól elkülönítetten gyűjtenek.

5.) Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás:

a  közszolgáltatás  körébe  tartozó  hulladék  átvételét,  gyűjtését,  elszállítását,  kezelését,
valamint  a  hulladékgazdálkodási  közszolgáltatással  érintett  hulladékgazdálkodási  létesítmény
fenntartását, üzemeltetését biztosító, kötelező jelleggel igénybe veendő szolgáltatás.

6.) Közszolgáltató:

az  a  hulladékgazdálkodási  közszolgáltatási  engedéllyel  rendelkező  és  a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási  tevékenység minősítéséről  szóló törvény szerint minősített
nonprofit  gazdasági  társaság,  amely  a  települési  önkormányzattal  kötött  hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási szerződés alapján hulladékgazdálkodási közszolgáltatást lát el.



7.) Ingatlanhasználó:

az  ingatlan  birtokosa,  tulajdonosa,  vagyonkezelője,  valamint  a  társasház  és  a
lakásszövetkezet,  aki  (amely)  a  hulladékgazdálkodási  közszolgáltatást  e  törvény  szerinti
szerződéses  jogviszony  keretében  kötelező  jelleggel  igénybe  veszi  és  akinek  (amelynek)  a
Közszolgáltató rendszeres időközönként rendelkezésére áll.

8.) Lomhulladék:

az  ingatlanhasználótól  a  Közszolgáltató  által  a  lomtalanítás  során  átvett  olyan háztartási
hulladék, amely a közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtőedény méreteit meghaladja.”
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