
5. 

 

A veszélyhelyzetre tekintettel történő polgármesteri hatáskörgyakorlással 

összefüggő előterjesztés 

 

A veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá 

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

bekezdése értelmében a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, 

megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a 

megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást 

önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási 

körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti. 

 

A 2021. április 22-én kelt levelem szerint az alábbi ügyben tartom szükségesnek döntés 

meghozatalát: 

 

A döntés tárgya: 

 

A települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 30/2017. (V. 5.) 

önkormányzati rendelet módosítása  

 

A döntéstervezetet törvényességi szempontból ellenőrizte:  

 

dr. Szabó Péter jegyző 

 

A döntés tervezett időpontja:  

 

2021. április 30. 

 

A veszélyhelyzeten kívüli időszakban a hatáskör gyakorlója Dombóvár Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról 

szóló 17/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete értelmében: 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

A döntéselőkészítés nyilvánossága:  

 

Nyilvános 
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Az előterjesztés szövege a döntéstervezettel együtt: 

 

A Magyar Közlöny 2021. évi 30. számában megjelent az egyes energetikai és 

hulladékgazdálkodási tárgyú törvények módosításáról szóló 2021. évi II. törvény, 

melynek hatályba lépése – annak 99. §-a alapján – lépcsőzetes, és a változás több 

lépcsőben is érinti a települési önkormányzatokat. A legfőbb változás két év múlva 

következik be, mivel megszűnik a települési önkormányzatok hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatás megszervezéséért fennálló felelőssége, a hulladékgazdálkodási 

közfeladat az állam kizárólagos gazdasági tevékenységei közé kerül be. Az állam e 

változásokat 2023. július 1-jétől vezeti be annak érdekében, hogy a változással 

érintetteknek kellő idejük legyen a megváltozott körülményekhez való felkészülésre. 

 

2021. március 1-jétől a hulladékról szóló 2021. évi CLXXXV. törvényben (a 

továbbiakban: Ht.) megújultak a hulladék jogellenes elhelyezésével, illetve 

elhagyásával kapcsolatos szabályok „a hulladékelhagyási magatartások intenzívebb 

szankcionálása érdekében”. Az ingatlan tulajdonosát fokozott felelősség terheli az 

illegális hulladéklerakás vagy elhagyás megelőzése érdekében. Ha nincs tettenérés, 

de az ingatlanon jogellenesen elhelyezett hulladék található és valamilyen 

hulladékból kinyerhető módon azonosítható a hulladék korábbi birtokosa vagy 

tulajdonosa, akkor neki kell gondoskodni a hulladék elszállításáról. Ha a hulladék 

tulajdonos vagy korábbi birtokos ismeretlen, az elhagyott hulladék felszámolásának 

kötelezettsége - ellenkező bizonyításig - azt az ingatlan tulajdonost terheli, akinek az 

ingatlanán a hulladékot elhelyezték vagy elhagyták. Az ingatlan tulajdonosa mentesül 

a felelősség alól, ha megtett minden tőle elvárható intézkedést, hogy a hulladék 

elhelyezését vagy elhagyását megakadályozza és a hulladékgazdálkodási hatóság 

eljárása során bizonyítja a hulladék korábbi birtokosának vagy az ingatlan tényleges 

használójának személyét. 

 

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

 

„(4) A települési önkormányzat önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat 

ellátási kötelezettsége nem mentesíti a települési önkormányzatot a Mötv. 13. § (1) 

bekezdés 5. pontjában foglalt köztisztasági feladatok ellátásának, azon belül is a 

közterületen elhagyott hulladék felszámolásával összefüggő kötelezettsége alól.” 

 

Ezzel összefüggésben 2021. március 1-jétől a települési önkormányzat képviselő-

testületének önkormányzati rendeletben kell megállapítania az elhagyott hulladék 

felszámolásához szükséges helyi intézkedések körét (35. § (1) bekezdés h) pont). 
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A fentiek alapján a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 

30/2017. (V. 5.) önkormányzati rendelet módosítását javaslom. 

 

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 magasabb rendű jogszabályhoz való 

alkalmazkodás.  

2. A tervezett önkormányzati rendelet környezeti és egészségi következményei: 

A rendeletalkotásnak közvetlen környezeti és egészségi hatása nincs, az 

intézkedésekkel a település köztisztasága javul, várható az illegális hulladék 

lerakásának csökkenése. 

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 magasabb rendű jogszabálynak való megfelelés indokolja. 

  

 Pintér Szilárd

 polgármester 

  



 

 

4 

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

……/2021. (……..) önkormányzati rendelete 

a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 

30/2017. (V. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a katasztrófavédelemről és 

a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. 

törvény 46. § (4) bekezdésében, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. 

§ (1) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 5. és 19. pontjában meghatározott 

feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

A települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 30/2017. (V. 5.) 

önkormányzati rendelet a következő II/A. fejezettel és 4/A. §-sal egészül ki: 

 

„II/A Fejezet 

Az elhagyott hulladék felszámolásához szükséges intézkedések köre 

4/A. § 

 

(1) A közterület-felügyelet rendszeres területbejárást végez a település 

közterületein az elhagyott hulladék felderítése érdekében. 

(2)  A tudomására jutott hulladék vonatkozásában eljárást kezdeményez az 

illetékes hatóságnál. 

(3) Ha az eljárás nem vezet eredményre, akkor megteszi a szükséges 

intézkedéseket az elszállítás és ártalmatlanítás elvégzéséhez, melynek költségeit az 

önkormányzat költségvetésében biztosítja.” 

 

2. § 

 

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

 

 Pintér Szilárd   dr. Szabó Péter 

 polgármester jegyző 
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Részletes indokolás 

 

1. §-hoz: Az elhagyott hulladék felszámolásához szükséges intézkedések körét 

határozza meg. 

 

2. §-hoz: A rendeletmódosítás hatálybalépésének időpontját határozza meg. 

 

Az indokolás közzététele mellőzhető, mivel a rendeletmódosításnak nem mutatható 

ki jelentős társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása, környezeti és egészségi követ-

kezménye, adminisztratív terheket befolyásoló hatása. 

 


