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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Független Kisgazda-, Földmunkás-és Polgári Párt Lajosmizsei Szervezete részéről Engelmann József 
2019. november 19-én a közmeghallgatáson veszélyes hulladéktárolás tárgyában beadványt nyújtott át 
a részemre. A beadvány tartalma lényegében a következőkre terjed ki: 

- Lajosmizse külterületén, a tanyavilágban felhalmozódott a veszélyes hulladék. 
- A környezetvédelmi adóval terhelt mezőgazdasági termeléshez felhasználásra kerülő anyagok 

(úgymint takarófólia, sátorfólia, csepegtető rendszerek műanyag csövei, permetszer 
maradványok, fáradt olaj stb.) tárolása megoldhatatlan teher a gazdák számára. 

- A kialakult helyzet megoldhatóságáról jogszabály nem rendelkezik.  
- Önkormányzat szerepköre a kialakult helyzet megoldhatóságában, helyi jogszabályalkotás 

kezdeményezése. 
- A beadványban tett észrevételek megtárgyalásra való előkészítésének kezdeményezése a 

környezetvédelemre is szakosodott Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Városstratégiai 
Bizottság részére. 

 
A beadvány az Előterjesztés mellékletét képezi.  
 
 
Elöljáróban tisztázandó fogalmak:  
 
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 2. § (1) bekezdése alapján:  
 
hulladék: bármely anyag vagy tárgy, amelytől birtokosa megválik, megválni szándékozik vagy 
megválni köteles; 
 
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;   
 
háztartási hulladékhoz hasonló hulladék: az a vegyes, illetve elkülönítetten gyűjtött hulladék, amely a 
háztartásokon kívül képződik, és jellegében, összetételében a háztartási hulladékhoz hasonló; 
 
hulladékbirtokos: a hulladéktermelő, továbbá bármely jogalany, akinek vagy amelynek a hulladék a 
birtokában van; 
 
ingatlanhasználó: az ingatlan birtokosa, tulajdonosa, vagyonkezelője, valamint a társasház és a 
lakásszövetkezet, aki (amely) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételére köteles és akinek 
(amelynek) a közszolgáltató rendelkezésére áll; 
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hulladékgazdálkodási közszolgáltatás: a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék átvételét, gyűjtését, 
elszállítását, kezelését, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással érintett 
hulladékgazdálkodási létesítmény fenntartását, üzemeltetését, vagyonkezelését és a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás országos szintű megszervezését biztosító, kötelező jelleggel 
igénybe veendő szolgáltatás; 
 
önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat: a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontja szerinti közfeladat az önkormányzat 
közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás helyi szintű részletszabályainak 
meghatározása, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltató kiválasztása, a közszolgáltatási 
szerződés megkötése; 
 
Megjegyzés: A Ht. értelmező rendelkezések között meghatározza a veszélyes hulladék fogalmát is. 
Veszélyes hulladék a Ht. 1. mellékletben meghatározott veszélyességi jellemzők 
(robbanásveszélyes, ocidáló, tűzveszélyes, irritáló, toxicitás, rákkeltő, maró, fertőző, szaporodást 
károsító, mutagén, stb.) legalább egyikével rendelkező hulladék. A hulladékjegyzékről szóló 
72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 2. melléklete tartalmazza a hulladékjegyzék főcsoportjait, 
alcsoportjait és az egyes hulladéktípusok jegyzékét. A hulladékjegyzékben a csillaggal megjelölt 
hulladéktípusok a Ht. szerint veszélyes hulladéknak minősülnek. 
A 02 főcsoportszám alatti Mezőgazdasági, Kertészeti, Akvakultúrás termelésből, 
Erdőgazdálkodásból, Vadászatból, Halászatból, Élelmiszer-előállításból és- feldolgozásból 
származó „02 01 04 azonosító kódú műanyaghulladék (kivéve a csomagolás)” hulladéktípus, 
(csillaggal nem jelölt) pl. a mezőgazdasági síkfólia és csepegtetőszalagok nem minősülnek 
veszélyes hulladéknak.  
Míg a 20 főcsoportszám alatti Települési hulladék (Háztartási hulladék és a háztartási 
hulladékhoz hasonló kereskedelmi, ipari és intézményi hulladék) ideértve az elkülönítetten 
gyűjtött frakciókat is „20 01 19” azonosító kódú növényvédő szer” csillaggal jelölt, veszélyes 
hulladéknak minősül. 
 
 
A beadványban tett észrevételekre a következő pontokba szedve, a jogszabályi háttér behivatkozásával 
együtt szeretnék reagálni, és végül tájékoztatást adok a helyi hulladékgazdálkodás jelenlegi 
gyakorlatáról. 
 

I.  
A beadványban tett arra vonatkozó észrevételre - miszerint törvény nem rendelkezik 
egyértelműen arról, hogy kinek mi a feladata – az alábbi jogszabályhelyeket hivatkozom be: 
 
 

1. A Ht. 18. pontja rendelkezik a települési önkormányzatra vonatkozó szabályokról, 
melyek a következők: 

 
A Ht. „33. § (1) A települési önkormányzat az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat ellátását 
a közszolgáltatóval kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés útján biztosítja.   
(2) *  A települési önkormányzat az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására 
közbeszerzési eljárást folytat le, kivéve, ha a közbeszerzésekről szóló törvény (a továbbiakban: Kbt.) 
szerint nem kell közbeszerzési eljárást lefolytatni, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés 
megkötése nem tartozik a Kbt. alkalmazási körébe, vagy ha a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 
szerződés megkötése a Kbt. szerinti kivételi körbe esik. 
(3) *  A felhívásban az ajánlatkérő meghatározza, hogy a közbeszerzési eljárás során milyen, a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló törvény szerint osztályba sorolt 
gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot vagy nyújthatnak be részvételi jelentkezést. *  
34. § (1) *  A települési önkormányzat az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására a 
közszolgáltatóval írásbeli szerződést köt. 
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(2) *  A települési önkormányzat az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására csak 1 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést köthet. 
(3) *  A települési önkormányzat hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést csak a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló törvényben meghatározott 
minősítési engedéllyel (a továbbiakban: minősítési engedély) és a 32/A. § (1) bekezdés f) pontja szerinti 
megfelelőségi véleménnyel rendelkező gazdasági szereplővel köthet. 
(4) *  A települési önkormányzat a (3) bekezdésben meghatározottaktól eltérően azzal a 32/A. § (1) 
bekezdés f) pontja szerinti megfelelőségi véleménnyel rendelkező, de minősítési engedéllyel nem 
rendelkező gazdasági szereplővel is köthet hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést, amelynek 
tagjai - az államot és a települési önkormányzatot kivéve - valamennyien rendelkeznek minősítési 
engedéllyel. 
(5) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésnek legalább az alábbiakat kell tartalmaznia: 
a) *  a közszolgáltató, illetve a tagok azonosító adatait (név, cím, KÜJ- és KTJ-azonosító, statisztikai 
számjel), 
b) a közszolgáltatási tevékenység megnevezését, 
c) *  a közszolgáltatási területet, 
d) a közszolgáltatási tevékenység végzésének időtartamát. 
(6) *  
(7) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés a közszolgáltatóval legfeljebb 10 évre köthető 
meg. 
(8) *  A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljesítése törvényben vagy kormányrendeletben 
meghatározott esetekben szüneteltethető vagy korlátozható, valamint az ingatlanhasználó kérésére 
önkormányzati rendeletben meghatározott esetekben szüneteltethető. 
(9) *  A lakosság tájékoztatása érdekében a települési önkormányzat a közszolgáltatási szerződés 
közzétételről a helyben szokásos módon gondoskodik. 
35. § *  (1) A települési önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati rendeletben állapítja 
meg: 
a) *  az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat tartalmát, a közszolgáltatási terület határait az 
Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervben foglaltakkal összhangban; 
b) *  a közszolgáltató tagjai, illetve a közszolgáltatói alvállalkozó által végzett hulladékgazdálkodási 
tevékenységet, továbbá a tagoknak, illetve a közszolgáltatói alvállalkozónak a közszolgáltatás 
egészéhez viszonyított arányát, ha a közszolgáltatást a közszolgáltató több tagja, illetve közszolgáltatói 
alvállalkozó végzi; 
c) *  az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásának rendjét és módját, a közszolgáltató 
és az ingatlanhasználó ezzel összefüggő jogait és kötelezettségeit, valamint a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási szerződés egyes tartalmi elemeit; 
d) *  az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat 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; 
g) *  a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységgel összefüggő közszolgáltatási díj 
beszedésével kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettség, valamint ügyfélszolgálati feladatok 
ellátásához szükséges személyes adatok (a természetes személyazonosító adatok, valamint a lakcím) 
kezelésére vonatkozó további rendelkezéseket. 
(2) A települési önkormányzat gondoskodik az elkülönített hulladékgyűjtési rendszer helyi feltételeinek 
megszervezéséről. 
(3) *  Abban az esetben, ha az önkormányzat díjkedvezményt vagy díjkompenzációt állapít meg, a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj ezáltal meg nem fizetett összegét a Koordináló szerv számára 
az önkormányzat köteles megtéríteni. 
36. § (1) A települési önkormányzatok hulladékgazdálkodási feladataik ellátása érdekében egymással 
társulhatnak. A társulás tartalmát és feltételeit a helyi önkormányzatok társulásaira vonatkozó 
jogszabályok keretei között társulási megállapodásban állapítják meg. 
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(2) A hulladékgazdálkodással kapcsolatos települési önkormányzati döntés meghozatala előtt a 
nyilvánosság véleményének megismerése érdekében közmeghallgatás tartható. 
(3) *  A települési önkormányzat közmeghallgatást tarthat a települési hulladék elkülönített gyűjtésével 
kapcsolatos döntés meghozatala előtt. 
37. § (1) *  A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést a települési önkormányzat a Polgári 
Törvénykönyvben meghatározott felmondási okokon túlmenően e törvény alapján akkor mondhatja fel, 
ha a közszolgáltató 
a) *  a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása során a környezet védelmére vonatkozó 
jogszabályok vagy a rá vonatkozó hatósági döntés előírásait súlyosan megsértette, és ennek tényét 
bíróság jogerősen vagy hatóság véglegessé vált döntéssel megállapította, 
b) a szerződésben megállapított kötelezettségét neki felróható módon súlyosan megsértette. 
(1a) *  A települési önkormányzat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést legfeljebb hat 
hónapos felmondási idővel felmondja, ha a közszolgáltató nem rendelkezik minősítési engedéllyel, vagy 
megfelelőségi véleménnyel, vagy a Koordináló szerv a megfelelőségi véleményét visszavonta. A 
felmondási idő alatt a közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást változatlanul ellátja. 
(2) *  Az (1) bekezdés szerinti felmondási idő legfeljebb 6 hónap. A felmondási idő alatt a közszolgáltató 
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást változatlanul ellátja. 
(3) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés felmondása esetén a települési önkormányzat 
képviselő-testületének haladéktalanul intézkednie kell a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 
ellátásának biztosításáról. 
(4) *  A települési önkormányzat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés felmondása esetén 
a szerződés megszűnésétől az új hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés hatályba lépéséig a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról haladéktalanul gondoskodik. 
(5) *  A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megszűnése esetén a közszolgáltatás 
ellátásával kapcsolatos, folyamatban lévő ügyek iratait és nyilvántartásait a közszolgáltató a települési 
önkormányzatnak a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megszűnése napján átadja. 
(6) A települési önkormányzat a birtokában lévő és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással 
kapcsolatos, folyamatban lévő ügyek iratait és nyilvántartásait a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 
szerződés hatályba lépésének napján az új közszolgáltatónak átadja. 
37/A. § *  Ha a települési önkormányzat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátását a 33-34. §-ban 
foglaltak szerint nem biztosítja, vagy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás a 33-34. §-ban 
meghatározott eljárás eredménytelensége miatt nem biztosítható, az egyes közszolgáltatások ellátásáról 
és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló törvény szerint kell eljárni. 
37/B. § *  A települési önkormányzat és az önkormányzatok társulása a tulajdonukban álló 
hulladékgazdálkodási létesítményeket, eszközöket, vagyonelemeket - ha nem adják át a Koordináló 
szervnek vagyonkezelésre - a nemzeti vagyonról szóló törvény előírásainak megfelelően kötelesek a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásához biztosítani, e körben az adott önkormányzattal, 
önkormányzati társulással közszolgáltatási szerződéssel rendelkező közszolgáltatónak üzemeltetésre 
átadni. A települési önkormányzat és az önkormányzatok társulása a tulajdonában álló 
hulladékgazdálkodási rendszerek azon fejlesztését, amely az Országos Hulladékgazdálkodási 
Közszolgáltatási Tervben szereplő az adott területre vonatkozó feladatokat, előírásokat érinti, csak a 
32/A. § (1) bekezdés e) pontja szerinti nyilatkozat birtokában kezdheti meg. 
37/C. § *  A települési önkormányzat ingyenes közterület-használatot köteles biztosítani, ha a 12. § (2a) 
és (2b) bekezdései szerinti átvétel saját terület hiányában közterület-használattal valósítható meg. A 
közterületen történő átvétel szabályait, az átvételi hely kialakításának módját kormányrendelet határozza 
meg.” 
 
Lajosmizse Város Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontja szerinti önkormányzati hulladékgazdálkodási 
közfeladatának eleget tesz.  
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2. A Ht. az ingatlanhasználóra vonatkozó szabályokról az alábbiak szerint rendelkezik:  
 

„38. § (1) *  Az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásához szükséges 
feltételeket a közszolgáltató részére biztosítja, és a közszolgáltatást igénybe veszi.   
(2) *  Az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáért hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási díjat fizet az e törvényben, valamint a miniszter rendeletében meghatározott feltételek 
szerint. 
(3) *  A 32/A. §-ban meghatározott állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátása érdekében a 
Koordináló szerv felhívására a gazdálkodó szervezet a közhiteles nyilvántartás szerinti nevét, 
székhelyének, telephelyének címét, adószámát, elektronikus kézbesítési címét, a természetes személy 
ingatlanhasználó a családi és utónevét, születési nevét, születési helyét és idejét, anyja születési családi 
és utónevét, lakóhelyének, tartózkodási és értesítési helyének címét megadja. 
39. § (1) *  Az ingatlanhasználó az általa használt ingatlan területén képződő települési hulladékot 
elkülönítetten gyűjti, és azt - e törvényben meghatározott kivételekkel - a közszolgáltatónak átadja. 
(2) *  Az ingatlanhasználó a települési hulladék részét képező elkülönítetten gyűjtött hulladékot - 
kormányrendeletben, miniszteri rendeletben vagy a települési önkormányzat (Budapesten a 
fővárosi önkormányzat) rendeletében meghatározott feltételek szerint - hulladékgyűjtő pontra, 
hulladékgyűjtő udvarba, átvételi helyre vagy a közszolgáltatás körébe tartozó hulladékot kezelő 
hulladékkezelő létesítménybe szállíthatja, és ott a jogosultnak átadhatja vagy gyűjtőedényben 
elhelyezheti. E jogot az ingatlanhasználó csak úgy gyakorolhatja, ha a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási díjat a Koordináló szerv részére megfizette. 
(3) *  A gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó a háztartási hulladékhoz hasonló hulladék részét képező 
elkülönítetten gyűjtött hulladék kezeléséről a 31. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint 
gondoskodik. 
(4) *  Ha az ingatlanhasználó a zöldhulladék komposztálásáról saját maga nem gondoskodik és a 
zöldhulladék gyűjtőedényben vagy hulladékgyűjtő zsákban történő gyűjtésének feltételeit a 
közszolgáltató biztosítja, a zöldhulladékot elkülönítetten gyűjti, és a közszolgáltatónak úgy adja át, hogy 
a zöldhulladék komposztálhatósága és lebontása biztosítható legyen. 
(5) *  Önkormányzati rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 
kormányrendeletben meghatározottakon túl az ingatlanhasználót kötelezheti a települési hulladék 
további anyagfajta vagy hulladéktípus szerinti elkülönített gyűjtésére. 
40. § (1) A gyűjtőedénybe helyezett települési hulladék - a 43. § (1) bekezdésében meghatározott 
kivétellel - a hulladéktermelő tulajdonát képezi addig, amíg az a közszolgáltató birtokába kerül. 
(2) *  Lomtalanítás során közterületen csak nem veszélyes lomhulladék helyezhető el, illetve adható át 
a közszolgáltatónak. 
(3) *  Házhoz menő lomtalanítás esetében a lomtalanításra vonatkozó közszolgáltatást az 
ingatlanhasználó csak a közszolgáltatóval előre egyeztetett időpontban veheti igénybe, és ilyen esetben 
a lomhulladék közterületen nem helyezhető el.” 
 
 

3. A veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 
225/2015. (VIII.7.) Korm. rendelet kimondja: 

 
„3. § (1) A hulladékbirtokos a veszélyes hulladékot kizárólag   
a) a lakóingatlan területén, a társasházi, a lakásszövetkezeti, illetve az üdülőingatlanok közös használatú 
helyiségeiben, 
b) átvételi helyen, 
c) speciális gyűjtőhelyen, 
d) hulladékgyűjtő udvaron, 
e) munkahelyi gyűjtőhelyen, 
f) üzemi gyűjtőhelyen, valamint 
g) - kezelés során képződő másodlagos hulladék esetén - hulladékkezelő létesítményben 
gyűjtheti. 
(2) A veszélyes hulladékot a hulladékbirtokos 
a) gyűjtőedényben, 
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b) konténerben, 
c) a hulladék biztonságos gyűjtését lehetővé tevő helyiségben vagy 
d) szilárd burkolattal ellátott fedett területen 
a hulladék fizikai, kémiai jellegének megfelelően, a környezet veszélyeztetését, szennyezését, 
károsítását, valamint az emberi egészség veszélyeztetését, károsítását kizáró módon, elkülönítetten 
gyűjti. 
 
4. § (1) Az ingatlanhasználó a háztartásban képződő veszélyes hulladékot - a hulladék rendszeres 
időközönként történő elszállítása vagy elszállíttatása céljából - 
a) ha ezt a hulladék mérete lehetővé teszi, a 3. § (2) bekezdés a) vagy b) pontjában, 
b) az a) ponttól eltérő esetben, a 3. § (2) bekezdés c) vagy d) pontjában 
meghatározott módon gyűjti. 
(2) Ha a gyűjtőedény, illetve a konténer megtelik, a veszélyes hulladék elszállításáról vagy 
elszállíttatásáról az ingatlanhasználónak haladéktalanul intézkednie kell.” 
 
Következtetés: ingatlanhasználó kötelessége a veszélyes hulladék elszállíttatásáról gondoskodni.  
 
 
II. 
A beadványban utalás van szeméthegyek felelőseinek megkérdőjelezéséről. Erre vonatkozóan is 
rendelkezik a Ht. 
 
A hulladék jogellenes elhelyezésével, illetve elhagyásával kapcsolatos szabályok: 
 
A Ht. „61. § (1) Hulladéktól a 31. §-ban meghatározottakra figyelemmel, csak kijelölt vagy arra 
fenntartott helyen, a környezet veszélyeztetését kizáró módon lehet megválni. Nem mentesül a hulladék 
birtokosára, illetve tulajdonosára vonatkozó szabályok alól az, aki a birtokában, illetve tulajdonában 
lévő hulladéktól nem az e törvényben meghatározott kötelezettségek teljesítésével válik meg.   
(2) Az ingatlanon ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett vagy elhagyott hulladék 31. § szerinti 
elszállításának és kezelésének kötelezettsége a hulladék tulajdonosát vagy korábbi birtokosát terheli. 
(3) *  Ha a hulladék tulajdonosa vagy korábbi birtokosa a (2) bekezdés szerinti kötelezettségét önként 
nem teljesíti, vagy nem állapítható meg a személye, illetve annak személye, aki a hulladéktól az (1) 
bekezdésben foglaltak megsértésével vált meg, akkor a hulladékbirtokosra vonatkozó 31. § szerinti 
kötelezettség azt az ingatlanhasználót terheli, akinek az ingatlanán a hulladékot elhelyezték vagy 
elhagyták. 
(4) Ha a közterületen elhagyott, illetve ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett hulladék - ideértve 
a településtisztasági feladatok körébe tartozó hulladékot is - korábbi birtokosa vagy tulajdonosa a 
hulladék elszállítására és kezelésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, a hulladék 
elszállításáról és kezeléséről a települési önkormányzat a közszolgáltatóval vagy más 
hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezettel kötött szerződés útján 
gondoskodik. Ha a hulladék elszállításáról és kezeléséről a települési önkormányzat a közszolgáltatóval 
kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés útján gondoskodik, akkor ezt a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés egyes tartalmi elemei között meg kell határozni. 
(5) *  Az ingatlanhasználó, illetve a (4) bekezdés szerinti gazdálkodó szervezet vagy közszolgáltató 
mentesül a felelősség alól, ha azt, aki a hulladékot az ingatlan területén vagy közterületen elhagyta vagy 
jogellenesen elhelyezte, a környezetvédelmi hatóság előtt beazonosításra alkalmas módon megnevezi, 
és vele szemben a jogellenesség tényét bizonyítja. 
(6) A környezetvédelmi hatóság a jogellenesen elhelyezett vagy elhagyott hulladék elszállítására és 
kezelésére kötelezi azt a személyt, aki e § rendelkezéseire figyelemmel a 31. § (1) bekezdésében 
megállapított kötelezettségének önként nem tesz eleget. 
(7) A települési önkormányzat közterület tisztán tartására vonatkozó kötelezettségének teljesítése a 
hulladék jogellenes elhelyezéséért, illetve elhagyásáért felelős személyt nem mentesíti a felelősség alól.” 
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Megállapítás: jogellenesen elhelyezett hulladék elszállításának, kezelésének költsége a dőlt 
betűkkel szedett részben meghatározott személyeket terheli.  
 
 
III. 
A beadványban felsorolt műanyag termékek forgalmazása utáni sorsának szabályozatlanságára 
tett megjegyzéssel kapcsolatban az alábbiakat kívánom megjegyezni:  
 
A Ht. alapelvekről is rendelkezik, melyeket a hulladékot eredményező tevékenységek, valamint a 
hulladékgazdálkodás során a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvénnyel 
összhangban érvényesíteni kell.  
A Ht. 3. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében Alapelv például: 
„a) az újrahasználat és az újrahasználatra előkészítés elve: a hulladékképződés megelőzése érdekében a 
termékek újrahasználatát, javítását, újratöltését, a hulladék újrahasználatra előkészítését, az 
újrahasználati és javító hálózatok kiépítését jogi, gazdasági és műszaki eszközökkel, valamint az anyag 
vagy tárgy beszerzésére vonatkozó kritériumok és számszerűsített célok kitűzésével kell elősegíteni; 
b) a kiterjesztett gyártói felelősség elve: a gyártó felelős a termék és a technológia jellemzőinek a 
megelőzés és a hulladékgazdálkodás követelményei szempontjából történő kedvező megválasztásáért, 
ideértve a felhasznált alapanyagok megválasztását, a termék külső behatásokkal szembeni ellenálló 
képességének, élettartamának és újrahasználhatóságának, javíthatóságának, továbbá a termék 
előállításából és felhasználásából származó, illetve a termékből képződő hulladék hasznosításának és 
ártalmatlanításának megtervezését; a kiterjesztett gyártói felelősség alapján a gyártó felelős továbbá a 
visszavitt termék visszaváltásáért, visszavételéért, a termékből származó hulladék átvételéért, 
gyűjtéséért, valamint a környezetvédelmi termékdíjról szóló törvényben meghatározott további 
hulladékgazdálkodási tevékenységek elvégzéséért, amelyek az e tevékenységekért vállalt pénzügyi 
felelősséget is magukban foglalják; 
c) az önellátás elve: az Európai Unió tagállamaival együttműködésben biztosítani kell, hogy 
Magyarország területén a hulladék ártalmatlanítására, valamint a vegyes hulladék hasznosítására 
alkalmas hulladékgazdálkodási létesítmények önálló hálózata jöjjön létre és működjön, figyelembe véve 
a földrajzi adottságokat, valamint azt, hogy bizonyos hulladék esetében különleges 
hulladékgazdálkodási létesítményekre van szükség; az önellátás elve nem jelenti azt, hogy 
Magyarországnak a hasznosító létesítmények teljes skálájával kell rendelkeznie; 
d) a közelség elve: biztosítani kell, hogy a c) pont szerinti hálózat lehetővé tegye a hulladék egyik 
legközelebbi, a célnak megfelelő hulladékgazdálkodási létesítményben és a leginkább alkalmas 
módszerek, valamint technológiák segítségével történő hasznosítását vagy ártalmatlanítását, figyelembe 
véve a környezeti adottságokat, a környezeti és gazdasági hatékonyságot, az elérhető legjobb technikát, 
valamint az adott hulladék különleges kezelési igényét; a közelség elve nem jelenti azt, hogy 
Magyarországnak a hasznosító létesítmények teljes skálájával kell rendelkeznie; 
e) a szennyező fizet elve: a hulladéktermelő, a hulladékbirtokos vagy a hulladékká vált termék 
gyártója felelős a hulladék kezeléséért, a hulladékgazdálkodás költségeinek megfizetéséért;” 
 
 
IV.  
A beadványban foglalt észrevételek előzetes megtárgyalásának kezdeményezésére hivatkozással 
2020. február 11. napjára egyeztető tárgyalást hívtam össze, melyre meghívást kapott a 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és 
Városstratégiai Bizottsága, valamint a DTkH Nonprofit Kft. hulladékgazdálkodási 
közszolgáltató. Többek között átbeszélésre került a településen keletkező mezőgazdaságból 
származó hulladékok ártalmatlanítási lehetőségei, gyűjtőpont kijelölésének elvetése, a város 
külterületén élő lakosok, háztartások bekapcsolódási lehetőségei a kötelező hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatásba és igyekeztünk megoldást találni a szerződéssel nem rendelkező háztartások 
kiszűrésére is.  
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Az alábbi helyi hulladékgazdálkodási összefoglaló tájékoztatást kívánom adni: 
 
Lajosmizse településen zavartalanul működik a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás. Mindenki 
számára kötelező az igénybevétele. A közszolgáltatás díja a természetes személy ingatlanhasználók 
részére a rezsicsökkentésről szóló jogszabály értelmében 2013. év óta változatlan. 120 literes edény 
esetében például negyedévente 5181 Ft, míg a 60 literes mennyiségű szemétszállítás negyedévente 3409 
Ft-ba kerül! Az ingatlanhasználóknak szerződést kell kötniük a DTkH Nonprofit Kft. közszolgáltatóval. 
Ezt megtehetik az ügyfélszolgálaton, csütörtöki napokon 9-11 óráig a Művelődési Házban. Itt van 
lehetőség a többlethulladék elszállításához szükséges zsákok beszerzésére is. Kéthetente Házhoz! jön a 
szelektív hulladékbegyűjtő jármű is! Havonta elviszik a zöldhulladékot is, ami egyébként jobb volna, 
ha helyben komposztálással kerülne újrahasznosításra.  
A közszolgáltatással (földrajzilag) nem elérhető külterületi ingatlanok számára is biztosítva van a 
szolgáltatás igénybevételi lehetőség! A külterületen élő lakosok kommunális hulladékhoz 
cégemblémás zsákot vásárolhatnak 375 Ft/darab áron és a szelektív hulladékgyűjtési rendszerben 
elhelyezhetik sárga zsákjaikat is az Attila utcában lévő volt Tűzoltószertár, jelenleg a parkászati egység 
telephelye előtti közterületen. Kéthetente az alábbi hétfői napokon kora reggeli órákban történik a 
zsákok elszállítása: március 16.,30., április 13., 27., május 11., 25, június 8., 22., július 6, 20., augusztus 
3., 17., 31., szeptember 14., 28., október 12., 26., november 9., 23., és december 7., 21-én. Sárga zsák 
térítésmentesen beszerezhető a Közös Önkormányzati Hivatal Portáján. A sárga zsákban összelapítva 
és tiszta állapotban műanyag palackok, egyéb műanyag flakonok, dobozok, csomagolóanyagok 
helyezhetőek el, továbbá fémdobozok, állateledeles-és egyéb konzervdobozok, valamint papírok, 
kartondobozok, hullámkarton és újságok.  
Üveg hulladék a Tűzoltóság előtti bekamerázott közterületen kihelyezett konténerekbe rakható.  
 
Hulladékszállítási szerződés birtokában, évente kétszer 3 m3 /alkalom elszállítandó mennyiségig 
igénybe vehető az ingyenes házhoz menő lomtalanítás.  
Évente kétszer tavasszal és ősszel megszervezésre kerül az ingyenes lakossági elektronikai 
hulladékbegyűjtés a Tűzoltóság udvarán.  
Nagyobb mennyiségű kommunális hulladék, építési törmelék elszállíttatásához konténer rendelhető a 
közszolgáltatótól a www.dtkh.hu weboldalon a Konténer igénylés menüpontban.  
A különböző űrméretű konténerek árai:  

 5 m3  8 m3  15 m3 20 m3  32 m3  
magánszemély 
részére  13.051 Ft + áfa  20.881 Ft + áfa 43.502 Ft + áfa  58.003 Ft + áfa  92.805 Ft + áfa  
gazdálkodó 
szervezet részére  14.083 Ft + áfa  22.533 Ft + áfa  42.250 Ft + áfa  56.333 Ft + áfa  90.133 Ft + áfa  
költségvetési szerv 
részére  14.083 Ft + áfa  22.533 Ft + áfa  42.250 Ft + áfa  56.333 Ft + áfa  90.133 Ft + áfa  

      
      
Bérleti díj 
konténer esetében        

napi díj  
2.500 Ft + áfa / 

    

havi díj  
18.000 Ft + áfa 

    
 
A konténerekben elhelyezhető a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 2. 
mellékletében szereplő 02 főcsoportszám alatti Mezőgazdasági, Kertészeti, Akvakultúrás termelésből, 
Erdőgazdálkodásból, Vadászatból, Halászatból, Élelmiszer-előállításból és- feldolgozásból származó 
„02 01 04 azonosító kódú műanyaghulladék (kivéve a csomagolás)” hulladéktípus, tehát a 
mezőgazdasági síkfólia és csepegtetőszalagok is, így a mezőgazdaságból élő őstermelők, gazdák 
részére is van ártalmatlanítási lehetőség.  
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Ezen túl a Kecskeméti Regionális Hulladéklerakóba (6000 Kecskemét, Kisfái. 248. Elérhetőség: 76/ 703 
893) magánszemélyek is beszállíthatnak hulladékot 15 000 Ft/ tonna + áfa áron.  
Veszélyes hulladék, mint például a növényvédőszer-maradvány nem szállíttatható a közszolgáltatás 
keretében, erre szakosodott és engedéllyel rendelkező szolgáltató a kecskeméti telephellyel rendelkező 
Design Kft. (6000 Kecskemét, Ipar u. 6.) Elérhetőség: 76 485 046. 
 
 
Fentiek alapján az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé: 
 

Határozat-tervezet 
 

..../2020. (….) ÖH. 
A Független Kisgazda-, Földmunkás-és Polgári Párt Lajosmizsei Szervezete részéről Engelmann 
József veszélyes hulladéktárolás tárgyában tett beadványának megtárgyalása 
 
 

Határozat 
 

1. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Független Kisgazda-, Földmunkás-
és Polgári Párt Lajosmizsei Szervezete részéről Engelmann József veszélyes hulladéktárolás 
tárgyában tett beadványában foglaltakat megtárgyalta. 

2. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy Lajosmizse Város 
Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
13. § (1) bekezdés 19. pontja szerinti önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladatának 
eleget tesz, a mezőgazdasági termelést érintő külön hulladékgazdálkodási intézkedések 
megtételét nem tartja indokoltnak.  

3. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 
a határozatban foglaltakról a Független Kisgazda-, Földmunkás-és Polgári Párt Lajosmizsei 
Szervezete részéről Engelmann Józsefet értesítse.  
 

 
Határidő: 2020. március 19. 
Felelős: Képviselő-testület, polgármester 
 
 
Lajosmizse, 2020. március 05. 

                    

                          Basky András sk. 

                             polgármester 
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Előterjesztés melléklete 

 
 
 


