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1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZER Ű BEMUTATÁSA 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A képviselő-testület 2013. júliusi ülésén elfogadta Őrbottyán Város Önkormányzat 
Képviselőtestületének a település hulladékgazdálkodásáról szóló 13/2013. ( VII. 23.) önkormányzati 
rendeletét. A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: törvény) 34. § (8) 
bekezdésében foglaltak szerint : „A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljesítése törvényben vagy 
kormányrendeletben meghatározott esetekben szüneteltethető vagy korlátozható, valamint az 
ingatlanhasználó kérésére önkormányzati rendeletben meghatározott esetekben szüneteltethető.” 

A törvény 35. § alapján a települési önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati rendeletben 
állapítja meg többek között: 

„d) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének miniszteri rendeletben nem szabályozott 
módját és feltételeit; 

e) az ingatlanhasználót terhelő, miniszteri rendeletben nem szabályozott díjfizetési kötelezettséget, 
megfizetésének rendjét, az esetleges kedvezmények, továbbá az ingatlanhasználó részéről történő 
szüneteltetés eseteit; 

f) az üdülőingatlanokra vonatkozó sajátos szabályokat;” 

A helyi rendelet elfogadását követően mind önkormányzatunkat, mind a közszolgáltatót több ingatlan 
illetve üdülőingatlan tulajdonosa megkereste azzal, hogy lakatlan ingatlan esetében legyen lehetőség 
szüneteltetni a szolgáltatást, üdülőingatlan esetében pedig csak a nyári hónapokban kelljen a 
hulladékszállításért fizetniük. 

A közszolgáltatóval történt egyeztetést követően elkészült a helyi rendelet módosításáról szóló 
előterjesztés, mely a fent leírt igényeket elégíti ki. 

Kérem, hogy a képviselő-testület a rendelet-tervezetet fogadja el. 

2. ELŐZMÉNYEK, A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖRBEN HOZOTT KORÁBBI KÉPVISEL Ő-TESTÜLETI DÖNTÉSEK , ÉS 

AZOK VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁLLÁSA 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének a település hulladékgazdálkodásáról szóló 

13/2013. (VII. 23.) önkormányzati rendelete 

3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK 

- Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének a település hulladékgazdálkodásáról 

szóló 13/2013. (VII. 23.) önkormányzati rendelete 

- A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 

4. KÖLTSÉGKIHATÁSOK , ILLETVE A KIADÁS FEDEZETÉT BIZTOSÍTÓ KÖLTSÉGVETÉSI SOR MEGNEVEZÉSE 

5. AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE 

 



6. RENDELET TERVEZET 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének…/2015. (II....) önkormányzati rendele te 
Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének a település hulladékgazdálkodásáról 
szóló 13/2013. ( VII. 23.) önkormányzati rendeletén ek módosításáról 

Őrbottyán Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. 
törvény 

88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a település hulladékgazdálkodásáról szóló 
13/2013. ( VII. 23.) önkormányzati rendeletének módosításáról a következőket rendeli el: 

1. § 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének a település hulladékgazdálkodásáról szóló 
13/2013. ( VII. 23.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet) az alábbi új alcímmel és 6/A. §-
sal egészül ki: 

„A közszolgáltatás szüneteltetése 

6/A. § 

(1) A Közszolgáltató a települési hulladék begyűjtését az Ingatlanhasználó - a Közszolgáltató részére 
benyújtott - írásbeli kérelme alapján az alábbi esetekben szüneteltetheti: 

a) az ingatlan beépítetlen, és települési hulladék nem keletkezik; 

b) az ingatlanhasználó tartósan (minimum 30 napig) távol van, amit a közszolgáltatónak a távollét 
kezdete előtt legalább 15 nappal - a távollét várható időtartamának megjelölésével - írásban előre 
bejelent, és a távollét időtartama alatt az ingatlant más sem használja. 

(2) A szüneteltetést a közszolgáltató részére történő bejelentést követő hónap 1. napjától lehet 
igénybe venni. 

(3) A szüneteltetési kérelemben foglaltak valóságtartalmát a Közszolgáltató jogosult ellenőrizni. 

(4) A szüneteltetés jogszerűtlen igénybevétele esetén a Közszolgáltató a szüneteltetés kezdő 
időpontjára visszamenőleg a szüneteltetést megvonja, a közszolgáltatási díjat pótlólagosan 
kiszámlázza, továbbá jogosult költségeit érvényesíteni. 

(5)A szüneteltetés jogszerűségét az ingatlanhasználó a szüneteltetés időtartamára kibocsátott 
közüzemi igazolással igazolhatja.” 

2. § 

A Rendelet az alábbi új alcímmel és 6/B §-sal egészül ki: 

„Az üdülőingatlanokra vonatkozó szabályok 

6/B. § 

(1) Az ingatlan-nyilvántartásban üdülő vagy hétvégi ház rendeltetéssel nyilvántartott ingatlan (a 
továbbiakban együtt: üdülőingatlan) használója a közszolgáltató felé nyilatkozatot tehet arról, hogy az 
üdülőingatlant szezonális jelleggel használja. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell azt is, hogy az 
ingatlanban bejelentett lakóhelye senkinek nincs. 

(2) Amennyiben az üdülőingatlan nem az ingatlanhasználó tulajdona, a nyilatkozathoz csatolni kell az 
ingatlan használatát megalapozó okiratot. 

(3) A nyilatkozatot a szezonális használatot megelőzően legalább 15 nappal kell eljuttatni a 
közszolgáltató részére. 

(4) Az (1) bekezdés szerinti nyilatkozat alapján a rendelet szerinti hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatást az üdülőingatlan használója szezonális jelleggel jogosult igénybe venni és a 
közszolgáltatás igénybevételével kapcsolatos kötelezettségei is erre az időszakra terjednek ki. 

(5) Őrbottyán Város közigazgatási területén az üdülőingatlanok esetében a használati szezon 
időtartama hat hónap, amely április 15-től október 15-ig tart. 

 



3. § 

(1) Hatályát veszti a Rendelet 6. § (9) bekezdése. 

(2) E rendelet 2015. március 1-jén lép hatályba. 

INDOKOLÁS 

1-2. §-okhoz 

A helyi rendelet elfogadását követően mind önkormányzatunkat, mind a közszolgáltatót több ingatlan 
illetve üdülőingatlan tulajdonosa megkereste azzal, hogy lakatlan ingatlan esetében legyen lehetőség 
szüneteltetni a szolgáltatást, üdülőingatlan esetében pedig csak a nyári hónapokban kelljen a 
hulladékszállításért fizetniük. A közszolgáltatóval történt egyeztetést követően elkészült a helyi 
rendelet módosításáról szóló előterjesztés, mely a fent leírt igényeket elégíti ki. 

3. §-hoz 

Hatályát vesztő valamit hatályba léptető rendelkezést tartalmaz. 

Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. év i CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése 
alapján 

A rendelet-tervezet címe: 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének…/2015. (I....) önkormányzati rendelete 
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének a település hulladékgazdálkodásáról szóló 
13/2013. (VII. 23.) önkormányzati rendeletének módosításáról 

Társadalmi-gazdasági hatása: 

A településen lévő üdülőtulajdonosok jelzései alapján megfogalmazódott az igény, hogy csak a nyári 
időszakban használt ingatlanok tekintetében ne kelljen egész évben a hulladék elszállításáért fizetni. 

Költségvetési hatása: 

Költségvetési hatása az önkormányzatra nincsen. 

Környezeti, egészségi következményei: 

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezeti és egészségügyi következményei nincsenek. 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs. 

A rendelet megalkotásának szükségessége: 

A hulladékról szóló törvénynek való megfelelés. 

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 

Az önkormányzat vonatkozásában nincsen. 

Őrbottyán, 2015. február 9. 


