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Iktatószám: 155-124/2021. 

Ügyintéző: dr. Zay Andrea 

 

Előterjesztés 

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

2021. december 20-i rendkívüli nyílt ülésére 

 

Tárgy: A köztisztaságról és környezetvédelemről szóló 5/2004. (IV. 21.) önkormányzati 

rendelet módosítása 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A VHG azzal a kéréssel fordult a Képviselő-testülethez, hogy a köztisztaságról és 

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

Rendelet) egészítsük ki azzal, hogy a közszolgáltató miként tudja pótolni az elmaradt 

szolgáltatást. 

 

A Rendelet 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. 

 

kiegészítés 

„(3a) Amennyiben a közszolgáltató a hulladékgyűjtő naptárban megjelölt napon működési 

körén kívül eső akadályoztatás vagy egyéb, a működési körében felmerülő okból 

(továbbiakban: akadály) nem tudja a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást ellátni, úgy 

köteles azt pótolni. 

(3b) Ha az akadály a közszolgáltató működési körében felmerülő okból merül fel, úgy  

a)  az el nem szállított háztartási hulladékot a hulladékgyűjtő naptárban megjelölt eredeti 

időponttól számított 48 órán belül köteles elszállítani, 

b)  az el nem szállított, elkülönítetten gyűjtött hulladékot - ideértve a zöld hulladékot és a 

haszonanyagot is - az akadály megszűnését követő 72 órán belül köteles elszállítani. 

(3c) Ha az akadály a közszolgáltató működési körén kívül eső akadályoztatás miatt merül fel, 

úgy az el nem szállított hulladékot az érintett hulladékfajta soron következő szállítási napján 

köteles elszállítani. Az akadály miatt keletkezett többlethulladék gyűjtésére, kihelyezésére 

egyebekben e rendelet előírásait kell alkalmazni azzal, hogy matricát használni nem kell. 

(3d) A közszolgáltató a hulladékgyűjtő naptárban foglaltaktól való eltérésről köteles a 

honlapján közzétett hirdetmény útján az ingatlanhasználókat előzetesen értesíteni. A 

közszolgáltató hirdetményében köteles a pótlás idejéről és módjáról tájékoztatást adni. 

(3e) Nem tagadható meg a közszolgáltatási díj megfizetése, ha a közszolgáltató az elmaradt 

szállítás pótlásáról a jelen szakaszban meghatározottak szerint gondoskodott. 
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(3f) A hulladékgyűjtő naptárban foglaltaktól eltérő napon történő hulladékgyűjtésre 

egyebekben az általános szabályok alkalmazandók.” 

(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. 

 

 

Rendeletünk 18. § (1a) bekezdése tartalmazza azt is, hogy a „hulladékgyűjtéshez 

rendszeresített gépjárművel meg nem közelíthető zártkerti ingatlanok esetében a hulladék 

elszállítása az ingatlanhoz legközelebbi, előre kijelölt közúti útkereszteződésből történik, 

amelynek működését 2021. december 31-ig felül kell vizsgálni” (…) 

Jelenleg az alábbi helyeken vannak a kijelölt pontok:  

 

A gépjárművel meg nem közelíthető ingatlanok hulladékgyűjtésére kijelölt közúti 

útkereszteződések 

 

 

1. Fábrika sor eleje 1318 hrsz. ingatlan előtt 

2. Szent Orbán u. - Dáridó u. sarka 

3. Szent Orbán u. - Zalagyöngye u. sarka 

4. Fábrika sor hátsó fele 2105 hrsz. ingatlan előtt 

5. Rizling u. - Muskotály u. sarka 

6. Szent Orbán u. - Muskotály u. sarka 

7. Szent Orbán u. - Abasári u. sarka 

8. Fábrika sor - Otelló u. sarka 

 

Kérem a képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a szükséges döntést 

hozza meg. 

 

A rendelet elfogadásához az Mötv. alapján minősített többség szükséges. 

 

Tordas, 2021. november 30.  

         dr. Zay Andrea 

              jegyző 

 

 

Rendelet-tervezet 

Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2021. (XII. 21.) 

önkormányzati rendelete 

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

módosításáról 

Tordas Község Önkormányzata a hulladékgazdálkodásról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 

88. § (4) bekezdés a)-d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

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

törvény 13. § (1) bekezdés 5. 11. és 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 
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1. § 

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

rendelete a köztisztaságról és környezetvédelemről szóló A köztisztaságról és 

környezetvédelemről 17. §-a a következő (3a)–(3f) bekezdéssel egészül ki: 

„(3a) Amennyiben a közszolgáltató a hulladékgyűjtő naptárban megjelölt napon működési 

körén kívül eső akadályoztatás vagy egyéb, a működési körében felmerülő okból 

(továbbiakban: akadály) nem tudja a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást ellátni, úgy 

köteles azt pótolni. 

(3b) Ha az akadály a közszolgáltató működési körében felmerülő okból merül fel, úgy  

a)  az el nem szállított háztartási hulladékot a hulladékgyűjtő naptárban megjelölt eredeti 

időponttól számított 48 órán belül köteles elszállítani, 

b)  az el nem szállított, elkülönítetten gyűjtött hulladékot - ideértve a zöld hulladékot és a 

haszonanyagot is - az akadály megszűnését követő 72 órán belül köteles elszállítani. 

(3c) Ha az akadály a közszolgáltató működési körén kívül eső akadályoztatás miatt merül fel, 

úgy az el nem szállított hulladékot az érintett hulladékfajta soron következő szállítási napján 

köteles elszállítani. Az akadály miatt keletkezett többlethulladék gyűjtésére, kihelyezésére 

egyebekben e rendelet előírásait kell alkalmazni azzal, hogy matricát használni nem kell. 

(3d) A közszolgáltató a hulladékgyűjtő naptárban foglaltaktól való eltérésről köteles a 

honlapján közzétett hirdetmény útján az ingatlanhasználókat előzetesen értesíteni. A 

közszolgáltató hirdetményében köteles a pótlás idejéről és módjáról tájékoztatást adni. 

(3e) Nem tagadható meg a közszolgáltatási díj megfizetése, ha a közszolgáltató az elmaradt 

szállítás pótlásáról a jelen szakaszban meghatározottak szerint gondoskodott. 

(3f) A hulladékgyűjtő naptárban foglaltaktól eltérő napon történő hulladékgyűjtésre 

egyebekben az általános szabályok alkalmazandók.” 

2. § 

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

rendelete a köztisztaságról és környezetvédelemről szóló A köztisztaságról és 

környezetvédelemről 18. § (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1a) A hulladékgyűjtéshez rendszeresített gépjárművel meg nem közelíthető zártkerti 

ingatlanok esetében a hulladék elszállítása az ingatlanhoz legközelebbi, előre kijelölt közúti 

útkereszteződésből történik, amelynek működését 2022. december 31-ig felül kell vizsgálni. 

A kijelölt útkereszteződések karban- és tisztán tartásáért a hulladék elszállítója felel. A kijelölt 

kereszteződésben az ingatlan tulajdonosok a díjfizetési kötelezettségüknek megfelelő 

mennyiségű hulladékukat helyezhetik el, oly módon, hogy az a gépjárműforgalmat ne zavarja 

és a hulladékgyűjtő gépjárművel könnyen megközelíthető legyen. A kijelölt útkereszteződések 

felsorolását az 1. számú függelék tartalmazza.” 

3. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

 

 


