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Előterjesztés 

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

2020. március 30-i rendes ülésére. 

 

 

 

3. napirend 

A Tordas Község Önkormányzata Képviselő - testületének 5/2004. (IV. 21.) önkormányzati 

rendelete a köztisztaságról és a környezetvédelemről 

készítette: dr. Zay Andrea 

 

Megtörtént a köztisztasági és a környezetvédelmi rendelet első felülvizsgálata. A kiküldött 

tervezet nem végleges, a testület hatásköre a tervezett szigorítások mérlegelése. A 

hulladékgazdálkodási közszolgáltató alvállalkozójával is (VHG) folyamatban van az 

egyeztetés. A rendelet módosítását egyrészt az időközben meghozott jogszabály-változások 

indokolják, másrészt a lakossági eredetű légszennyezés mérséklése, a tisztább levegő 

biztosítása érdekében javaslom. Ez utóbbi miatt szükséges az avar és a kerti hulladékok 

égetésének megtiltása. A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 27. § (3) 

bekezdése szerint a „lábon álló növényzet, tarló és növénytermesztéssel összefüggésben 

keletkezett hulladék nyílt téri égetése tilos.” Ugyanakkor a környezetvédelméről szóló 1995. 

évi LIII. törvény 48. § (4) bek. b) pontja alapján a települési önkormányzat képviselő-

testületének hatáskörébe tartozik a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre 

vonatkozó egyes sajátos, az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok rendelettel 

történő megállapítása, (…) 

1. Felhatalmazó rendelkezés: 

Tordas Község Önkormányzata a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. 

törvény (továbbiakban: Hgt.) 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján az alábbi 

rendeletet alkotja: 

 

helyett 

Tordas Község Önkormányzata a hulladékgazdálkodásról szóló 2012. évi CLXXXV. 

törvény (továbbiakban: Ht.) 23. §-ában és a környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. 

törvény 48. §-ában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:  

--------------------- 

2. IV. fejezet Települési szilárd hulladék kezelése, köztisztasági szolgáltatás 

 

16. § (2) Nem minősül települési kommunális hulladéknak a különleges (veszélyes) 

hulladék, az állati hulla, trágya, jég, hó, sár, fertőző vagy robbanásveszélyes anyag, a 

tűzveszélyes hulladék, a nagyméretű, eredeti alakjában a szabványos (110 l-es kuka) 

gyűjtő edényben nem helyezhető göngyöleg. 

 

helyett 

  

16. § (2) Nem minősül települési hulladéknak a különleges (veszélyes) hulladék, az 

állati hulla, trágya, jég, hó, sár, fertőző vagy robbanásveszélyes anyag, a tűzveszélyes 

hulladék 
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--------------------- 

17.§ (1) Az önkormányzat közigazgatási területén a települési szilárd hulladék 

összegyűjtése, elszállítása és ártalommentes elhelyezése az önkormányzat által 

szervezett – a VHG Kft. (2481 Velence, Tópart u. 26.) által végzett - köztisztasági 

szolgáltatás útján történik. 

 

(2) A szolgáltatással ellátott terület: a község belterülete és a volt zártkertek emberi 

tartózkodásra alkalmas épülettel rendelkező szakaszai. 

 

(3) A háztartási hulladék elszállítása heti rendszerességgel szerdai napokon történik. 

 

(4) A háztartási hulladék elszállítása ömlesztett formában történik. Tárolása és 

elszállításra történő elkészítése: 60 l-es, 80 l-es vagy 110 l-es gyűjtőedényben. 

A gyűjtőedény beszerzéséről és annak tisztántartásáról a használó köteles gondoskodni. 

 

helyett 

 

17.§ (1) Az önkormányzat közigazgatási területén a települési szilárd hulladék 

összegyűjtése, elszállítása és ártalommentes elhelyezése az önkormányzat által 

szervezett – a VHG Kft. (2481 Velence, Tópart u. 26.), mint közszolgáltatói alvállalkozó 

általvégzett – hulladékgazdálkodási közszolgáltatás útján történik. 

 

(2) A szolgáltatással ellátott terület: a község belterülete és a volt zártkertek emberi 

tartózkodásra alkalmas épülettel rendelkező szakaszai. 

 

(3) A vegyes települési hulladék elszállítása heti rendszerességgel szerdai napokon 

történik. 

 

(4) A vegyes települési hulladék elszállítása ömlesztett formában történik. Tárolása és 

elszállításra történő elkészítése: 60 l-es, 80 l-es vagy 110 l-es gyűjtőedényben. 

A gyűjtőedény beszerzéséről és annak tisztántartásáról a használó köteles gondoskodni. 

--------------------- 

18.§ (1) Az elszállítandó háztartási hulladékot tartalmazó edényt (zsákot) az ingatlan 

kocsibejáróján kell úgy elhelyezni, hogy az könnyen hozzáférhető legyen.[1]Kivételt 

képeznek azok a zártkerti ingatlanok, amelyek a hulladékgyűjtéshez rendszeresített 

gépjárművel nem közelíthetők meg. 

 

helyett 

18.§ (1) Az elszállítandó vegyes települési hulladékot tartalmazó edényt (zsákot) az 

ingatlan kocsibejáróján kell úgy elhelyezni, hogy az könnyen hozzáférhető 

legyen.[1]Kivételt képeznek azok a zártkerti ingatlanok, amelyek a hulladékgyűjtéshez 

rendszeresített gépjárművel nem közelíthetők meg. 

--------------------- 

20. § (1) A nem háztartási hulladék, a kerti szemét megsemmisítéséről, elszállításáról 

az köteles gondoskodni, akinél az keletkezett. (2) A kerti szemetet közterületre 

kihordani, és ott elégetni TILOS! A közterületen keletkezett szemetet a parkosított, 

http://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh9eg6ed1dr0eo5dt6ee3em6cj9bz2cd5bz2by9ca2ca3e#_ftn_1
http://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh9eg6ed1dr0eo5dt6ee3em6cj9bz2cd5bz2by9ca2ca3e#_ftn_1
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gondozott terület rongálása nélkül (pld. árokban) szabad elégetni a tűzvédelmi előírások 

betartása mellett. (3)10 Kerti hulladék, avar égetése a március 1. - május 31. valamint 

szeptember 1. - november 30. közötti időszakban, 8-19 között engedélyezett, legfeljebb 

gyenge szeles időben. Vasárnap és ünnepnap az égetés nem engedélyezett. 

helyett  

20. § (1) A nem háztartási hulladék, a kerti hulladék megsemmisítéséről, elszállításáról 

az köteles gondoskodni, akinél az keletkezett. 

(2) A kerti hulladékot közterületre kihordani, és ott elégetni TILOS! A közterületen 

keletkezett hulladékot elégetni Tilos. 

(3) Kerti hulladék, avar égetése Tilos. 

--------------------- 

21.§ (1) A közszolgáltatás nem terjed ki a gazdálkodó szervezetnek az ingatlanon 

folytatott ipari, kereskedelmi, szolgáltató és egyéb gazdasági tevékenységével 

összefüggésben keletkezett települési szilárd hulladékára, nem terjed ki továbbá a 

közintézmény működése során keletkezett hulladékra. E hulladékfajták esetében az 

ingatlantulajdonosnak a Hgt. 13. §-a (1) bekezdésében megjelölt, a hulladék termelőjére 

és birtokosára vonatkozó szabályok szerint kell eljárnia.  

helyett  

21.§ (1) A közszolgáltatás nem terjed ki a gazdálkodó szervezetnek az ingatlanon 

folytatott ipari, kereskedelmi, szolgáltató és egyéb gazdasági tevékenységével 

összefüggésben keletkezett nem települési szilárd hulladékára, nem terjed ki továbbá a 

közintézmény működése során keletkezett nem települési szilárd hulladékára.  

(2) A hulladékbirtokos a hulladék kezeléséről a Ht. 31. § (2) bek. szerint gondoskodik.  

(3) Az ingatlanhasználó a települési hulladék részét képező papír, műanyag és fém 

hulladékokat a vegyes hulladéktól elkülönítve gyűjti és  

a) az ingatlanhasználó e hulladékokat a közszolgáltatás keretében, házhoz menő 

módon, havonta egy alkalommal történő gyűjtés során a szolgáltató részére külön 

díjazás nélkül átadhatja a közszolgáltató által meghatározott módon. 

b) az üveghulladékot a közterületen elhelyezett hulladékgyűjtő konténerben helyezi el. 

(4) Ha a gazdálkodó szervezetnek nem minősülő ingatlanhasználó a vegyes hulladéktól 

elkülönítetten gyűjtött zöldhulladékot nem komposztálja, akkor azt a közszolgáltató 

által meghatározott módon elkülönítetten gyűjti és a közszolgáltatás keretében a 

szolgáltató részére átadja.  

A komposztálható zöldhulladékot maximum 110 literes megfelelő teherbírású 

gyűjtőzsákban vagy maximum 110 literes hulladékgyűjtő edényben; ág, nyesedék, 

szőlővessző esetén maximum 50 cm átmérőjű, 100 cm hosszú kötegekben; 15 kg 

súlyhatárig, azonosító matricával ellátva kell gyűjteni. 

(5) Az ingatlanhasználó a veszélyes hulladékokat az egyéb települési hulladékoktól 

elkülönítve gyűjti. 
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3. VII. fejezet értelmező rendelkezések 

 

29. § d./ települési szilárd hulladék: háztartási hulladék (szemét) és egyéb szilárd 

hulladék; 

 

helyett 

 

d./ települési hulladék: a háztartási és a háztartási hulladékhoz hasonló szilárd 

hulladék; 

--------------------- 

e./ háztartási hulladék (szemét): az emberek mindennapi élete során a lakásokban, 

valamint a pihenés, üdülés céljára használt helyiségekben és a lakóházak közös 

használatú helyiségeiben és területein, valamint az intézményekben keletkező, 

 

helyett 

 

e./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 hulladékot; 

--------------------- 

g./ háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű hulladék: gazdasági 

vállalkozásoknál keletkező – külön jogszabályban meghatározott – veszélyesnek nem 

minősülő szilárd hulladék, ha a keletkezett mennyiség nem haladja meg a hetente az egy 

db fedett tárolóedény (110 l-es kuka) térfogatát; 

 

helyett 

 

g./ háztartási hulladékhoz hasonló hulladék: az a vegyes, illetve elkülönítetten 

gyűjtött hulladék, amely a háztartásokon kívül képződik, és jellegében, összetételében 

a háztartási hulladékhoz hasonló; 

--------------------- 

i./ kerti szemét: a lakó és a volt zártkertek rendeltetésszerű használatával kapcsolatosan 

keletkezett kerti hulladék, így pld. levágott fű, gaz, elszáradt faágak, haszonnövények 

maradványai, nyesedék, kukoricaszár stb., ha a mennyiség meghaladja a háztartási 

hulladék fogalmában meghatározott mennyiséget; 

 

helyett 

 

i./zöldhulladék: olyan növényi hulladék, amely kertekből, parkokból származik 

(fanyesedék, ág, gally, fű, lomb, fűrészpor, faforgács stb.), a külön 

jogszabályban meghatározott úttisztításból származó hulladék kivételével. 

--------------------- 
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h./ egyéb szilárd hulladék: a lakásban és más emberi tartózkodásra szolgáló 

helyiségekben felhalmozódott szilárd hulladék (nagyobb mértékű berendezési tárgy, 

lom, bútor, háztartási berendezés, készülék stb.), valamint az azokhoz tartozó területen, 

illetőleg közterületeken keletkezett szilárd hulladék (szemét); 

 

helyett 

 

h./ lomhulladék: az ingatlanhasználótól a közszolgáltató által a lomtalanítás során 

átvett olyan háztartási hulladék, amely a közszolgáltatás keretében rendszeresített 

gyűjtőedény méreteit meghaladja; 

 

kiegészítés 

 

m./vegyes hulladék: a háztartási és a háztartási hulladékhoz hasonló hulladéknak az a 

különböző fajtájú és összetételű hulladékot tartalmazó része, amelyet az elkülönítetten 

gyűjtött hulladéktól eltérő külön gyűjtőedényben gyűjtenek; 

 

         Juhász Csaba  

         polgármester 

 

 

 

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

/2020. (III. 31.) önkormányzati rendelete 

a köztisztaságról és környezetvédelemről szóló 5/2004. (IV. 21.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. 

törvény 88. § (4) bekezdés a)-b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. 

cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 

 

1.§ Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének az köztisztaságról és 

környezetvédelemről szóló 5/2004. (IV. 21.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 

Rendelet) felhatalmazó rendelkezése helyére a következő rendelkezés lép 

 

Tordas Község Önkormányzata a hulladékgazdálkodásról szóló 2012. évi CLXXXV. 

törvény (továbbiakban: Ht.) 23. §-ában és a környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. 

törvény 48. §-ában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 

2.§ a Rendelet 16. § (2) helyére a következő rendelkezés lép  

 

16. § (2) Nem minősül települési hulladéknak a különleges (veszélyes) hulladék, az 

állati hulla, trágya, jég, hó, sár, fertőző vagy robbanásveszélyes anyag, a tűzveszélyes 

hulladék 

 

3.§ a Rendelet 17. §-a helyére a következő rendelkezés lép 
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17.§ (1) Az önkormányzat közigazgatási területén a települési szilárd hulladék 

összegyűjtése, elszállítása és ártalommentes elhelyezése az önkormányzat által 

szervezett – a VHG Kft. (2481 Velence, Tópart u. 26.), mint közszolgáltatói alvállalkozó 

általvégzett – hulladékgazdálkodási közszolgáltatás útján történik. 

 

(2) A szolgáltatással ellátott terület: a község belterülete és a volt zártkertek emberi 

tartózkodásra alkalmas épülettel rendelkező szakaszai. 

 

(3) A vegyes települési hulladék elszállítása heti rendszerességgel szerdai napokon 

történik. 

 

(4) A vegyes települési hulladék elszállítása ömlesztett formában történik. Tárolása és 

elszállításra történő elkészítése: 60 l-es, 80 l-es vagy 110 l-es gyűjtőedényben. 

A gyűjtőedény beszerzéséről és annak tisztántartásáról a használó köteles gondoskodni. 

 

4.§ a Rendelet 18. §-a helyére a következő rendelkezés lép 

 

18.§ (1) Az elszállítandó vegyes települési hulladékot tartalmazó edényt (zsákot) az 

ingatlan kocsibejáróján kell úgy elhelyezni, hogy az könnyen hozzáférhető 

legyen.[1]Kivételt képeznek azok a zártkerti ingatlanok, amelyek a hulladékgyűjtéshez 

rendszeresített gépjárművel nem közelíthetők meg. 

 

4.§ a Rendelet 20. §-a helyére a következő rendelkezés lép 

 

20. § (1) A nem háztartási hulladék, a kerti hulladék megsemmisítéséről, elszállításáról 

az köteles gondoskodni, akinél az keletkezett. 

(2) A kerti hulladékot közterületre kihordani, és ott elégetni TILOS! A közterületen 

keletkezett hulladékot elégetni Tilos. 

(3) Kerti hulladék, avar égetése Tilos. 

4.§ a Rendelet 21. §-a helyére a következő rendelkezés lép 

 

21.§ (1) A közszolgáltatás nem terjed ki a gazdálkodó szervezetnek az ingatlanon 

folytatott ipari, kereskedelmi, szolgáltató és egyéb gazdasági tevékenységével 

összefüggésben keletkezett nem települési szilárd hulladékára, nem terjed ki továbbá a 

közintézmény működése során keletkezett nem települési szilárd hulladékára.  

(2) A hulladékbirtokos a hulladék kezeléséről a Ht. 31. § (2) bek. szerint gondoskodik.  

(3) Az ingatlanhasználó a települési hulladék részét képező papír, műanyag és fém 

hulladékokat a vegyes hulladéktól elkülönítve gyűjti és  

a) az ingatlanhasználó e hulladékokat a közszolgáltatás keretében, házhoz menő 

módon, havonta egy alkalommal történő gyűjtés során a szolgáltató részére külön 

díjazás nélkül átadhatja a közszolgáltató által meghatározott módon. 

b) az üveghulladékot a közterületen elhelyezett hulladékgyűjtő konténerben helyezi el. 

 

http://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh9eg6ed1dr0eo5dt6ee3em6cj9bz2cd5bz2by9ca2ca3e#_ftn_1
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(4) Ha a gazdálkodó szervezetnek nem minősülő ingatlanhasználó a vegyes hulladéktól 

elkülönítetten gyűjtött zöldhulladékot nem komposztálja, akkor azt a közszolgáltató 

által meghatározott módon elkülönítetten gyűjti és a közszolgáltatás keretében a 

szolgáltató részére átadja.  

A komposztálható zöldhulladékot maximum 110 literes megfelelő teherbírású 

gyűjtőzsákban vagy maximum 110 literes hulladékgyűjtő edényben; ág, nyesedék, 

szőlővessző esetén maximum 50 cm átmérőjű, 100 cm hosszú kötegekben; 15 kg 

súlyhatárig, azonosító matricával ellátva kell gyűjteni. 

 

(5) Az ingatlanhasználó a veszélyes hulladékokat az egyéb települési hulladékoktól 

elkülönítve gyűjti. 

 

4.§ a Rendelet értelmező rendelkezésének 29. § d./; e./; g./; h./; i./ helyére a következő 

rendelkezés lép 

 

d./ települési hulladék: a háztartási és a háztartási hulladékhoz hasonló szilárd 

hulladék; 

e./ 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 hulladékot; 

 

g./ háztartási hulladékhoz hasonló hulladék: az a vegyes, illetve elkülönítetten 

gyűjtött hulladék, amely a háztartásokon kívül képződik, és jellegében, összetételében 

a háztartási hulladékhoz hasonló; 

 

h./ lomhulladék: az ingatlanhasználótól a közszolgáltató által a lomtalanítás során 

átvett olyan háztartási hulladék, amely a közszolgáltatás keretében rendszeresített 

gyűjtőedény méreteit meghaladja; 

 

i./ zöldhulladék: olyan növényi hulladék, amely kertekből, parkokból származik 

(fanyesedék, ág, gally, fű, lomb, fűrészpor, faforgács stb.), a külön 

jogszabályban meghatározott úttisztításból származó hulladék kivételével. 

 

5.§ a Rendelet 29. §- a következő rendelkezéssel egészül ki 

 

m./ vegyes hulladék: a háztartási és a háztartási hulladékhoz hasonló hulladéknak az a 

különböző fajtájú és összetételű hulladékot tartalmazó része, amelyet az elkülönítetten 

gyűjtött hulladéktól eltérő külön gyűjtőedényben gyűjtenek; 

 

 

 

6.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, majd az azt követő napon hatályát 

veszti. 

 

 

 

 Juhász Csaba dr. Zay Andrea 

 polgármester  jegyző 
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Kihirdetve: 

 

Tordas, 2020.  

 dr. Zay Andrea 

 jegyző 

 

 

 

 

 

 


