
 

 

 

 

 
 …………./2022.               Előterjesztés előkészítésben közreműködött: 
                 Nagy Márta hatósági irodavezető 
                 Schósz Gabriella irodavezető 

           
                  
                      
        
Előterjesztés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 2/2016. (I. 29.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Hatvan Város Önkormányzata a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 2/2016. (I. 29.) 
önkormányzati rendeletben (a továbbiakban: önkormányzati rendelet) foglaltak szerint 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatást biztosít a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe 
tartozó hulladék rendszeres gyűjtésére, elszállítására, ártalmatlanítására és kezelésére, és ezen 
tevékenységek ellátásáról kötelező helyi közszolgáltatás útján gondoskodik. 
A közszolgáltatás célja a köztisztaság, a településtisztaság biztosítása, a közegészségügy, valamint 
az épített és természeti környezet védelme. A kötelező közszolgáltatásra vonatkozó rendelkezések 
célja a közszolgáltatás kiszámítható, folyamatos és biztonságos ellátása, a tevékenység 
ellenőrizhetősége. 
 
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Htv.) 33. § (4) bekezdése 
értelmében a települési önkormányzat hulladékgazdálkodási közfeladat-ellátási kötelezettsége nem 
mentesíti a települési önkormányzatot a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 5. pontjában foglalt köztisztasági feladatok ellátásának, azon 
belül is a közterületen elhagyott hulladék felszámolásának kötelezettsége alól. 
 
A Htv.-nek a hulladék jogellenes elhelyezésével, illetve elhagyásával kapcsolatos szabályairól szóló  
61. §-a 2021. március 1-jétől az eddigi szabályoktól eltérően, sokkal részletesebben állapítja meg a 
hulladék jogellenes elhelyezése, illetve annak elhagyása esetén alkalmazandó szabályokat. Új 
közigazgatási szankciórendszert állít fel az illegális szemétlerakás felszámolása és megelőzése 
érdekében. Ha a tettenérés nem valósul meg, és a hulladék tulajdonosa vagy korábbi birtokosa nem 
állapítható meg, úgy az ingatlan tulajdonosa kötelezhető a hulladék elszállíttatására és kezelésére.   
 

A Htv, 61. §-a az alábbiak szerint rendelkezik: 

„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 a 
tulajdonában lévő hulladéktól nem az e törvényben meghatározott kötelezettségek teljesítésével 
válik meg. Az ingatlan tulajdonosát felelősség terheli az illegális hulladéklerakás vagy elhagyás 
megelőzéséért.   
(2) Az ingatlanon más által, az ingatlantulajdonos hozzájárulása nélkül, ellenőrizetlen körülmények 
között elhelyezett vagy elhagyott hulladék elszállításának és kezelésének kötelezettsége (a 
továbbiakban: elhagyott hulladék felszámolása) - a hulladékgazdálkodási hatóság bírságot, valamint 



 

kötelezést megállapító közigazgatási hatósági döntésének véglegessé válásától számított tizenöt 
napon belül - a hulladék tulajdonosát vagy korábbi birtokosát terheli. 
(3) Ha a (2) bekezdés szerinti tulajdonos vagy a korábbi birtokos ismeretlen, az elhagyott hulladék 
felszámolásának kötelezettsége - ellenkező bizonyításig - azt az ingatlantulajdonost 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. Társasházak esetében az 
ingatlan tulajdonosa vonatkozásában a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvényben, a 
lakásszövetkezetek esetében a lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvényben foglaltak 
irányadóak. 
(4) Az elhagyott hulladék felszámolására a (2) vagy (3) bekezdés szerint kötelezett személy (e § 
alkalmazásában a továbbiakban: kötelezett) a kötelezést megállapító közigazgatási hatósági döntés 
véglegessé válásától számított tizenöt napon belül gondoskodik a hulladék ingatlanról történő 
elszállításáról, és az elszállítás tényét igazolja a hulladékgazdálkodási hatóság ingatlan fekvése 
szerint illetékes területi szervénél az átvevő által a hulladékgazdálkodásért felelős miniszter 
rendeletében meghatározott formában és tartalommal kiállított teljes bizonyító erejű magánokirattal. 
A hulladékgazdálkodási hatóság a döntést közérdekből azonnal végrehajthatónak nyilváníthatja. A 
hulladék felszámolásával összefüggésben felmerülő költségek a kötelezettet terhelik.” 
 
A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: Korm. rendelet) az alábbiak szerint rendelkezik a hulladékgazdálkodási 
hatóságokról: 
„1. § (1) A Kormány közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hulladékgazdálkodási hatóságként 
a) a megyei kormányhivatalt (a továbbiakban: területi hulladékgazdálkodási hatóság) és 
b) a hulladékgazdálkodásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által kijelölt szervezeti 
egységet 
(a továbbiakban: minisztériumi hulladékgazdálkodási hatóság) 
jelöli ki. 
(2) A területi hulladékgazdálkodási hatóság illetékessége a székhelye szerinti megyére terjed ki 
azzal az eltéréssel, hogy 
a Pest Megyei Kormányhivatal illetékessége Pest megyére és Budapest főváros területére terjed ki. 
(3) Jogszabályban meghatározott esetben – országos illetékességgel – a Pest Megyei 
Kormányhivatal (a továbbiakban: 
országos hulladékgazdálkodási hatóság) jár el.” 
A Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése szerint hulladékgazdálkodási hatósági ügy – ha jogszabály 
másként nem rendelkezik – a területi hulladékgazdálkodási hatóság hatáskörébe tartozik, ezért ezen 
ügyekben a jegyző már nem rendelkezik hatáskörrel. 
  
Az önkormányzati rendelet 1. § (4) bekezdése értelmében Hatvan város közigazgatási területén a 
települési hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás – mely a 
jelen rendeletben foglaltaknak megfelelően magában foglalja a hulladékról szóló 2012. évi 
CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 42. § (1) bekezdésében foglalt valamennyi feladat 
ellátását, így különösen a hulladék begyűjtésével, szállításával, előkezelésével, tárolásával, 
hasznosításával kapcsolatos tevékenységeket, továbbá a Hatvan város közigazgatási területén 
begyűjtött települési hulladék ártalmatlanítását, az  elkülönítetten gyűjtött háztartási hulladék 
előkezelését és a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás (a 
továbbiakban: Társulás) létesítményeinek üzemeltetését is – ellátására külön vagyonkezelési 
szerződés alapján a Szelektív  Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi Nonprofit Kft. 
(továbbiakban: Közszolgáltató) jogosult. 
 
A Társulás által a Közszolgáltatóval kötött közszolgáltatási szerződés II.1.1.d) pontja értelmében 



 

„az elhagyott, illetve ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett hulladék összegyűjtése, 
elszállítása és kezelése a jelen szerződés IV.1.16. pontjában foglalt szabályok szerint, az egyes 
tagtelepülések erre vonatkozó külön szerződése alapján történik”. 
A Közszolgáltató azt nyilatkozta, hogy e tevékenységet nem tudja ellátni, ezért más vállalkozókat 
kell megkeresni a feladat ellátására. 
 
A Htv. 35. § (1) bekezdés h) pontja értelmében a települési önkormányzat képviselő-testülete 
önkormányzati rendeletben állapítja meg az elhagyott hulladék felszámolásához szükséges helyi 
intézkedések körét.  
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 5. § (8) bekezdése szerint a felhatalmazás 
jogosultja a jogszabályt köteles megalkotni, kivéve, ha a felhatalmazást adó jogszabályból 
kifejezetten más következik.  
Ezen indokokra tekintettel szükséges az önkormányzati rendelet kiegészítése az elhagyott hulladék 
felszámolásához szükséges helyi intézkedések meghatározásával.     
 
Az önkormányzati rendeletben ezen túlmenően hatályon kívül kell helyezni azon rendelkezéseket, 
melyek jogszabályváltozás miatt már nem maradhatnak hatályban. A több évtizeddel ezelőtt 
megállapított és részben vagy egészben nyújtott közszolgáltatási díjkedvezmények már kivezetésre 
kerültek, így az önkormányzati rendeletben is hatályon kívül kell helyezni az erre vonatkozó 
rendelkezéseket.  
A jogalkotási szabályokra tekintettel az önkormányzati rendelet egyes függelékei mellékletként 
kerülnek a rendeletbe. 
               
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni, 
véleményezni, és a mellékelt rendelettervezetet elfogadni. 
 
 
Hatvan, 2022. május 20. 
 
 Horváth Richárd 
 polgármester 
 
Látta: 
 
 dr. Kovács Éva 
 jegyző  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

…/2022. (... ...) önkormányzati rendelete 
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 2/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 
88. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

(1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 2/2016. (I.29.) önkormányzati rendelet 3. § 2. 
pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(E rendelet alkalmazásában:) 
„2. hulladékgyűjtő szigeteken szelektíven gyűjtendő hulladék: Hatvan város közigazgatási 

területén létesített hulladékgyűjtő szigeteken elhelyezendő gyűjtőedényekben kötelezően 
elhelyezendő üveg hulladék. A hulladékgyűjtő szigetek helyeit az 1. melléklet tartalmazza.” 

(2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 2/2016. (I.29.) önkormányzati rendelet 3. §-a a 
következő 6. és 7. ponttal egészül ki: 

(E rendelet alkalmazásában:) 
„6. elhagyott hulladék: az ingatlanon más által, az ingatlantulajdonos hozzájárulása nélkül, 

ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett vagy elhagyott hulladék. 
7. közterület: a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 27. § a) pontja szerinti 

meghatározás.” 

2. § 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 2/2016. (I.29.) önkormányzati rendelet a 
következő alcímmel egészül ki: 

„2/A. Az elhagyott hulladék felszámolásához szükséges helyi intézkedések 

4/A. § 

(1) A Hatvan város közigazgatási területén elhagyott hulladék felderítése lakossági bejelentés 
alapján, vagy az elektronikus hulladékbejelentő-rendszer vagy a Hatvani Polgármesteri Hivatal 
Önkormányzati Rendészeti Osztálya (a továbbiakban: Önkormányzati Rendészeti Osztály) által 
végzett ellenőrzés alapján történik. 

(2) Az elhagyott hulladék felszámolásával kapcsolatos helyi intézkedések a jegyző hatáskörébe 
tartoznak. A hatósági ügyeket a Hatvani Polgármesteri Hivatal Általános Igazgatási Osztálya (a 
továbbiakban: Általános Igazgatási Osztály) intézi az ide vonatkozó, magasabb szintű jogszabályok 
alapján, melyre vonatkozóan az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 
rendelkezései az irányadók. 

(3) A közterület tisztaságát belterületen a közterület-felügyelők, külterületen a mezőőrök ellenőrzik. 



 

Amennyiben elhagyott hulladékot észlelnek, arról jelentést és fényképfelvételt készítenek. A 
jelentésben rögzítik a hulladék pontos helyét, összetételét, becsült mennyiségét. Amennyiben a 
hulladékkal szennyezett terület térfigyelő kamerával megfigyelt terület, úgy ellenőrzik a 
kamerafelvételeket. Amennyiben a hulladék tulajdonosára vagy korábbi birtokosára vonatkozóan 
bármilyen bizonyíték – tanúk, kamerafelvétel, gépjármű rendszáma – fellelhető, azt az 
Önkormányzati Rendészeti Osztály felderíti. Megkísérli beazonosítani a hulladék tulajdonosát vagy 
korábbi birtokosát, majd az ügyben keletkezett iratokat haladéktalanul átadja az Általános 
Igazgatási Osztály részére hatósági intézkedés kezdeményezése céljából. 

(4) A Hatvan Város Önkormányzata tulajdonában lévő közterület esetében, amennyiben a hulladék 
birtokosa ismeretlen és semmilyen bizonyíték nem áll rendelkezésre a birtokos 
beazonosíthatóságára vonatkozóan, úgy az elhagyott hulladék elszállíttatása érdekében az Általános 
Igazgatási Osztály átadja az ügyben keletkezett iratokat a Hatvani Polgármesteri Hivatal Műszaki és 
Városfejlesztési Irodája (a továbbiakban: Műszaki Iroda) részére a hulladék elszállíttatása céljából. 

(5) Az Önkormányzat tulajdonában lévő közterületen elhagyott hulladék elszállítására az 
Önkormányzat az erre jogosultsággal rendelkező vállalkozóval (a továbbiakban: Szolgáltató) külön 
megállapodást köt. 

(6) Az Önkormányzat tulajdonában lévő közterületen elhagyott hulladék elszállíttatásáról a Műszaki 
Iroda gondoskodik a Szolgáltató útján. (7) Amennyiben lakossági vagy hulladék-bejelentő 
rendszeren keresztül elektronikus bejelentés érkezik az elhagyott hulladék vonatkozásában, úgy az 
intézkedésre a (3)-(4) bekezdésben foglaltak az irányadók. 

4/B. § 

(1) Hulladék jogellenes elhelyezése esetén a közterület-felügyelő a Ht. ide vonatkozó rendelkezései 
alapján hulladékgazdálkodási bírságot helyszíni bírságként is kiszabhat, amennyiben annak 
jogszabályban meghatározott feltételei fennállnak.  

(2) Az Önkormányzati Rendészeti Osztály az elhagyott hulladék fellelésének helyszíneiről 
nyilvántartást vezet és a jogszerűtlen hulladék-elhelyezéssel leginkább érintett helyszíneket 
rendszeresen ellenőrzi. 

4/C. § 

Magántulajdonban lévő ingatlanon elhagyott hulladék bejelentése esetén az Általános Igazgatási 
Osztály helyszíni szemle megtartásával beazonosítja az elhagyott hulladék pontos helyét, 
meggyőződik a bejelentésben foglaltakról, erről jegyzőkönyvet és fényképfelvételeket készít, majd 
a rendelkezésre álló dokumentumok megküldésével haladéktalanul eljárást kezdeményez a 
hulladékgazdálkodási hatóságnál.” 

3. § 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 2/2016. (I.29.) önkormányzati rendelet 8. § (3) 
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) Az ingatlanhasználó köteles a gyűjtőedényeket a hulladék elszállítása céljából a Közszolgáltató 
által megjelölt időpontban, a közterületen, a begyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és 
ürítésre alkalmas helyen elhelyezni. Az edények ürítése a megjelölt szállítási napon 7.00 és 19.00 
óra között történik. A szállítás gyakoriságát és a járattervet a 2. melléklet tartalmazza.” 



 

4. § 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 2/2016. (I.29.) önkormányzati rendelet 11. § (1) 
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A Társulás tagönkormányzatai, illetve az együttműködő települési önkormányzatok 
közigazgatási területén keletkező települési hulladék kizárólag az Önkormányzat, illetve a feladat 
ellátására létrejött Társulás tulajdonában és a közszolgáltatási szerződés alapján a Közszolgáltató 
kizárólagos üzemeltetésében lévő kijelölt lerakóhelyen helyezhető el. A Hulladéklerakó központ és 
lakossági hulladékgyűjtő udvar a hatvani 054/14. hrsz-ú ingatlanon létesült, melynek címe: 3000 
Hatvan, Zöld utca 1.” 

5. § 

(1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 2/2016. (I.29.) önkormányzati rendelet 1. 
melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

(2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 2/2016. (I.29.) önkormányzati rendelet a 2. 
melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki. 

6. § 

Hatályát veszti a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 2/2016. (I.29.) önkormányzati 
rendelet 
a) 11. § (3) bekezdése, 
b) 14. §-a, 
c) 16. § (2) bekezdése, 
d) 22. § (3) bekezdése. 

7. § 

Ez a rendelet 2022. június 1-jén lép hatályba. 
 
 
Hatvan, 2022. ………………. 
 
 
 
 
 dr. Kovács Éva Horváth Richárd 
 jegyző polgármester 
 



 

  
1. melléklet a …../2022. (…….) önkormányzati rendelethez 
„1. melléklet a 2/2016. (I.29.) önkormányzati rendelethez” 

 
 
Hulladékgyűjt ő szigetek: Összesen 22 db szelektív hulladékgyűjtő sziget található Hatvan város 
közigazgatási területén: 

helyrajzi szám cím 
hatvani 

1. 510/3 Hatvan, Mészáros Lázár út (átemelő mellett) 

2. 762 Hatvan, Rákóczi út 37. (Kölcsey Ferenc utca felől) 

3. 5412/68 Hatvan, Gedeon Béla utca (játszótér mellett) 

4. 857/1 Hatvan, Apafi utca (bolt előtt) 

5. 892/1 Hatvan, Esze Tamás utca 

6. 2604 Hatvan, Bezerédi utca 

7. 1930 Hatvan, Bálvány utca – Hajdú utca kereszteződése 

8. 1661/19 Hatvan, Teleki út (strand bejáratával szemben) 

9. 1184 Hatvan, Béke út (ABC-vel szemben) 

10. 5330/2 Hatvan, Radnóti tér (Hatvani Cukorgyár Emlékházánál) 

11. 5235/22 Hatvan, Hatvany Irén utca (lakótelepen) 

12. 4930 Hatvan, Batthyány utca – Honvéd utca kereszteződése 

13. 4568/54 Hatvan, Dózsa téri parkoló (Marsó mögött) 

14. 4311 Hatvan, Delelő utca – Kisfaludy utca kereszteződése 

15. 4251/2 Hatvan, Csányi út (vásártér előtt) 

16. 2738/10 Hatvan, Kastélykert utca (lakótelepen) 

17. 2723/3 Hatvan, Ifjúság útja – Vas Gereben utca kereszteződése 

18. 3978/38 Hatvan, Horváth Mihály út 14. (áruház mellett) 

19. 3978/59 Hatvan, Hajós Alfréd utca 

20. 3653/1 Hatvan, Hegyalja út (lyukhíd mellett) 

21. 3978/67 Hatvan, Kazinczy utca 8. (társasház mellett) 

22. 4186 Hatvan, Temető utca 2. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
2. melléklet a …../2022. (…….) önkormányzati rendelethez 
„2. melléklet a 2/2016. (I.29.) önkormányzati rendelethez” 

 
 

Hulladékszállítási napok – járatterv 
 

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 
Ady Endre utca Apród utca Attila utca Apafi utca Akácfa utca 
Árpád utca Arany János utca Balogh Ádám utca Bányász utca  Bajza József utca 
Balassi Bálint út Bajcsy-Zsilinszky út Baross Gábor utca Bibó István út Balassi heti 2x 
Barcsay Jenő utca Barackos utca Bartók Béla utca Delelő utca Báthori István utca 
Bástya utca Béke út Bercsényi út Dobó tér Benczúr Gyula utca 

Batthyány utca Bezerédi utca 
Bethlen Gábor 
utca 

Eötvös utca 
Berzsenyi Dániel 
utca 

Béla utca Botond utca 
Bocskai István 
utca 

Gedeon Béla 
utca 

Boldogi út 

Bem József utca Buzogány utca Czóbel Béla utca Hunyadi tér Csók István utca 
Csaba utca Csányi út Damjanich utca Iskola utca Dembinszky utca 
Csokonai utca Deák Ferenc utca Dézsmaszéki utca Kinizsi utca Diófa utca 
Dózsa György utca Dolgozók útja Esze Tamás utca Kisfaludy utca Doktay Gyula utca 

Dózsa tér Domb utca 
Forgács Simon 
utca 

Knézich utca 
Dózsa György utca 
6. LTP 

Erzsébet tér Fecske utca Gábor Áron utca 
Martinovics 
utca 

Fűzfa utca 

Fuvaros utca Ferencesek útja Görgey utca 
Nagy Sándor 
utca 

Gódor Kálmán utca 
LTP 

Géza fejedelem 
utca 

Fürdő utca Hatvani Lajos utca 
Petőfi Sándor 
utca 

Gorkij utca 

Gódor Kálmán 
utca LTP 

Gárdonyi Géza utca Irinyi János utca Szabadság út Hajós Alfréd utca 

Grassalkovich út Gáspár András utca Jókai utca Szalkai utca TH Hársfa utca 
Hajdú utca Görög utca József Attila utca Székely utca Hárstelepi utca 

Hatvany Irén utca Harang utca 
Kandó Kálmán 
utca 

Tabán út Hatvanas utca 

Hatvanas utca Harmónia utca Kard utca 
Váci Mihály 
utca 

Honvéd utca LTP 

Honvéd utca Határ utca Kert utca Vár utca 
Horváth Mihály út 
LTP 

Horváth Mihály út 
LTP 

Hegyalja út Kisgombosi út 
Veres Péter 
utca 

Hősmagyar utca 

Horváth Mihály út Hegytető utca Kiss Ernő utca Zöldfa utca Hunyadi tér heti 2x 
Hunyadi tér Hétvezér utca Kopja utca Zrínyi utca Ifjúság útja 

Ifjúság útja Huszár utca Kosztolányi út  Kastélykert utca 

Iparos utca 
Karinthy Frigyes 
utca 

Kölcsey Ferenc 
utca 

 Kazinczy utca 

István király utca Kodály Zoltán utca Liszt Ferenc utca  Kazinczy utca LTP 



 

Jávorka utca Legány Ödön utca Major utca  Kertész utca 
Kastélykert utca Lehel utca Május 1. utca  Klapka utca 

Kazinczy utca LTP Majtényi utca Mészáros Lázár út  Kossuth tér 

Kossuth Lajos utca Mátyás király utca Mohács utca  
Nádasdy Tamás utca 
LTP 

Kossuth tér 
Móricz Zsigmond 
utca 

Móra Ferenc utca  Nyírfa utca 

Kőműves utca Mozdony utca 
Munkácsy Mihály 
utca 

 Pázsit utca LTP 

Lőrinci út Nagytelek Pintér István utca  Radnóti tér 

Madách utca 
P. Kriszten Rafael 
utca 

Radnóti Miklós 
utca 

 Radnóti tér LTP 

Mártírok útja 
P. Lukács Perbált 
utca 

Szapári utca  
Ratkó József utca 
LTP 

Mikes utca Peresi utca Szepes Béla utca  Szabadság út LTP 

Munka utca Rákóczi út Tarjáni út  
Szent Mihály utca 
heti 2x 

Nádasdy Tamás 
utca LTP 

Repce utca Tarjáni utca  Tabán út LTP 

Nádasdy Tamás 
utca 

Sashalom 
Tompa Mihály 
utca 

 Tiszti LTP 

Nagygombos Szőlőhegy utca Turul utca  Tízhold utca 
Papp István utca Teleki út Híd utca  Turai út 
Pázsit utca LTP Temető utca Vak Bottyán utca  Új utca 

Szabadság út LTP Thököly utca Vasvári Pál utca  
Vas Gereben utca 
LTP 

Szalkai utca Tóth Árpád utca Wesselényi utca  Vörösmarty tér 
Széchenyi utca Tüzér utca         

Szent Mihály utca Utász utca 
ZSÁKOS 
UTCÁK: 

  
     

Tabán út a Ratkó 
József utcáig 

Vásártér utca Babits Mihály utca   
     

Táltos utca Vasút utca Bornemissza utca        
Nagy Lajos király 
utca 

Vereczkei utca 
Czuczor Gergely 
utca 

  
     

Táncsics Mihály 
utca 

 Csaba utca    
     

Thurzó utca  Csajkovszkij utca        
Tiszti LTP  Csatafi utca        
Tizeshonvéd utca  Hatvany Irén utca        
Toldi utca  Iskola utca        
Traktor utca  Kárpát utca         
Újélet utca  Kobzos utca        
Várkonyi Sándor 
utca 

 Kórház utca   
     

Vas Gereben utca  Köztársaság utca        



 

Vécsey Károly tér  Rózsa utca        
Vécsey utca  Újvilág utca        
Viola utca          
Vörösmarty tér          
Zagyvaparti utca          
Zsilip utca          
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 2/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
 
 

Eredeti szöveg 
 
1. § 2. Hulladékgyűjtő szigeteken szelektíven 
gyűjtendő hulladék: Hatvan város közigazgatási 
területén létesített hulladékgyűjtő szigeteken 
elhelyezendő gyűjtőedényekben kötelezően 
elhelyezendő üveg hulladék (a rendelet 1. 
függeléke tartalmazza a hulladékgyűjtő szigetek 
címét); 
 
Korábban nem volt ilyen rendelkezés 
 
 
 
 
 
Korábban nem volt ilyen rendelkezés 

Új szöveg 
 

1. § 2. „hulladékgyűjtő szigeteken szelektíven 
gyűjtendő hulladék: Hatvan város közigazgatási 
területén létesített hulladékgyűjtő szigeteken 
elhelyezendő gyűjtőedényekben kötelezően 
elhelyezendő üveg hulladék. A hulladékgyűjtő 
szigetek helyeit az 1. melléklet tartalmazza.” 
 

 
1.§ 6. elhagyott hulladék: az ingatlanon más 
által, az ingatlantulajdonos hozzájárulása nélkül, 
ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett 
vagy elhagyott hulladék.” 
 
 
1.§ 7. közterület: a közterület-felügyeletről szóló 
1999. évi LXIII. törvény 27. § a) pontja szerinti 
meghatározás.” 
 
 
 
 

 



 

 
 

Eredeti szöveg 
 
Korábban nem volt ilyen rendelkezés 

Új szöveg 
 
„Az elhagyott hulladék felszámolásához 
szükséges helyi intézkedések 
 
4/A. § (1) A Hatvan város közigazgatási 
területén elhagyott hulladék felderítése lakossági 
bejelentés alapján, vagy az elektronikus 
hulladékbejelentő-rendszer vagy a Hatvani 
Polgármesteri Hivatal Önkormányzati 
Rendészeti Osztálya (a továbbiakban: 
Önkormányzati Rendészeti Osztály) által végzett 
ellenőrzés alapján történik. 
(2) Az elhagyott hulladék felszámolásával 
kapcsolatos helyi intézkedések a jegyző 
hatáskörébe tartoznak. A hatósági ügyeket a 
Hatvani Polgármesteri Hivatal Általános 
Igazgatási Osztálya (a továbbiakban: Általános 
Igazgatási Osztály) intézi az ide vonatkozó, 
magasabb szintű jogszabályok alapján, melyre 
vonatkozóan az általános közigazgatási 
rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 
rendelkezései az irányadók. 
(3) A közterület tisztaságát belterületen a 
közterület-felügyelők, külterületen a mezőőrök 
ellenőrzik. Amennyiben elhagyott hulladékot 
észlelnek, arról jelentést és fényképfelvételt 
készítenek. A jelentésben rögzítik a hulladék 
pontos helyét, összetételét, becsült mennyiségét. 
Amennyiben a hulladékkal szennyezett terület 
térfigyelő kamerával megfigyelt terület, úgy 
ellenőrzik a kamerafelvételeket. Amennyiben a 
hulladék tulajdonosára vagy korábbi birtokosára 
vonatkozóan bármilyen bizonyíték – tanúk, 
kamerafelvétel, gépjármű rendszáma – 
fellelhető, azt az Önkormányzati Rendészeti 
Osztály felderíti. Megkísérli beazonosítani a 
hulladék tulajdonosát vagy korábbi birtokosát, 
majd az ügyben keletkezett iratokat 
haladéktalanul átadja az Általános Igazgatási 
Osztály részére hatósági intézkedés 
kezdeményezése céljából.  
 
 
 
 
 
 



 

Eredeti szöveg 
 
Korábban nem volt ilyen rendelkezés 

Új szöveg 
 

4/A. § (4) A Hatvan Város Önkormányzata 
tulajdonában lévő közterület esetében, 
amennyiben a hulladék birtokosa ismeretlen és 
semmilyen bizonyíték nem áll rendelkezésre a 
birtokos beazonosíthatóságára vonatkozóan, úgy 
az elhagyott hulladék elszállíttatása érdekében 
az Általános Igazgatási Osztály átadja az ügyben 
keletkezett iratokat a Hatvani Polgármesteri 
Hivatal Műszaki és Városfejlesztési Irodája (a 
továbbiakban: Műszaki Iroda) részére a hulladék 
elszállíttatása céljából. 
(5) Az Önkormányzat tulajdonában lévő 
közterületen elhagyott hulladék elszállítására az 
Önkormányzat az erre jogosultsággal rendelkező 
vállalkozóval (a továbbiakban: Szolgáltató) 
külön megállapodást köt.  
(6) Az Önkormányzat tulajdonában lévő 
közterületen elhagyott hulladék elszállíttatásáról 
a Műszaki Iroda gondoskodik a Szolgáltató 
útján. 
(7) Amennyiben lakossági vagy hulladék-
bejelentő rendszeren keresztül elektronikus 
bejelentés érkezik az elhagyott hulladék 
vonatkozásában, úgy az intézkedésre a (3)-(4) 
bekezdésben foglaltak az irányadók. 
 
 

 
 

 
 
 



 

 

 

 

Eredeti szöveg 
 
Korábban nem volt ilyen rendelkezés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Korábban nem volt ilyen rendelkezés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. § (3) Az ingatlanhasználó köteles a 
gyűjtőedényeket a hulladék elszállítása céljából 
a Közszolgáltató által megjelölt időpontban, a 
közterületen, a begyűjtést végző gépjárművel 
megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen 
elhelyezni. Az edények ürítése a megjelölt 
szállítási napon 7.00 és 19.00 óra között 
történik. A szállítás gyakoriságát és a járattervet 
a rendelet 3. függeléke tartalmazza. 
 

11. § (1) A Társulás tagönkormányzatai, 
illetve együttműködő települési önkormányzatok 
közigazgatási területén keletkező települési 
hulladék kizárólag az Önkormányzat, illetve a 
feladat ellátására létrejött Társulás tulajdonában 
és a közszolgáltatási szerződés alapján a 
Közszolgáltató kizárólagos üzemeltetésében 
levő jelen rendelet 1. mellékletének 1. pontjában 
szereplő kijelölt lerakóhelyen helyezhető el.  
 
 
 
 

Új szöveg 
 

4/B. § (1) Hulladék jogellenes elhelyezése 
esetén a közterület-felügyelő a Ht. ide 
vonatkozó rendelkezései alapján 
hulladékgazdálkodási bírságot helyszíni 
bírságként is kiszabhat, amennyiben annak 
jogszabályban meghatározott feltételei 
fennállnak. 
(2) Az Önkormányzati Rendészeti Osztály az 
elhagyott hulladék fellelésének helyszíneiről 
nyilvántartást vezet és a jogszerűtlen hulladék-
elhelyezéssel leginkább érintett helyszíneket 
rendszeresen ellenőrzi. 

 
4/C. § Magántulajdonban lévő ingatlanon 
elhagyott hulladék bejelentése esetén az 
Általános Igazgatási Osztály helyszíni szemle 
megtartásával beazonosítja az elhagyott hulladék 
pontos helyét, meggyőződik a bejelentésben 
foglaltakról, erről jegyzőkönyvet és 
fényképfelvételeket készít, majd a rendelkezésre 
álló dokumentumok megküldésével 
haladéktalanul eljárást kezdeményez a 
hulladékgazdálkodási hatóságnál.” 
 
8. § (3) Az ingatlanhasználó köteles a 
gyűjtőedényeket a hulladék elszállítása céljából 
a Közszolgáltató által megjelölt időpontban, a 
közterületen, a begyűjtést végző gépjárművel 
megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen 
elhelyezni. Az edények ürítése a megjelölt 
szállítási napon 7.00 és 19.00 óra között 
történik. A szállítás gyakoriságát és a járattervet 
a 2. melléklet tartalmazza.” 
 
11. § (1) A Társulás tagönkormányzatai, illetve 
az együttműködő települési önkormányzatok 
közigazgatási területén keletkező települési 
hulladék kizárólag az Önkormányzat, illetve a 
feladat ellátására létrejött Társulás tulajdonában 
és a közszolgáltatási szerződés alapján a 
Közszolgáltató kizárólagos üzemeltetésében 
lévő kijelölt lerakóhelyen helyezhető el. A 
Hulladéklerakó központ és lakossági 
hulladékgyűjtő udvar a hatvani 054/14. hrsz-ú 
ingatlanon létesült, melynek címe: 3000 Hatvan, 
Zöld utca 1. 
 



 

 

 

 

(3) Lakossági hulladékgyűjtő udvarban (jelen 
rendelet 1. mellékletének 2. pontja tartalmazza a 
hulladékgyűjtő udvar címét) a rendelet 2. 
függelékében meghatározott feltételek szerint 
helyezhető el elkülönítetten gyűjtött  hulladék. 
 
 
 

Hatályon kívül helyezve. 
 
 
 

 
 
 
 

Eredeti szöveg 
 

 
14. § (1) Minden év március 31-ig felül kell 
vizsgálni azoknak a közszolgáltatási 
díjkedvezményben részesített személyeknek a 
jogosultságát, akikre vonatkozóan korábban 
teljes díjmentességet, vagy 50 %-os 
kedvezményt állapított meg Hatvan Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének 
Szociális és Egészségügyi Bizottsága. 
(2) Amennyiben a kedvezményben részesülő a 
felülvizsgálat során a megadott határidőre a 
jogosultságát igazoló iratokat nem csatolja, 
mentességre, kedvezményre való jogosultsága 
megszűnik, a Közszolgáltató a közszolgáltatási 
díjat a következő hó 1-jétől teljes összegben 
kiszámlázza. 
(3) Meg kell szüntetni a megállapított 
kedvezményt azokra a támogatottakra 
vonatkozóan akiknél a megállapítás idején 
szabályozott feltételek már nem állnak fenn.  
(4) Nem jogosult a kedvezmény további 
igénybevételére a kedvezményezett családtagja, 
amennyiben a jogosult elhunyt.  
(5) Nem jogosult a kedvezmény további 
igénybevételére az a kedvezményezett, akire 
nézve a mentességet egyedül élőként állapították 
meg és időközben az adott ingatlan címére 
további családtagok  is bejelentkeztek. 
(6) A jogosultság felülvizsgálatáról, a 
megállapított kedvezmény megszüntetéséről a 
Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője 
a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal 
Hatósági Irodájának Általános Igazgatási 
Osztálya útján dönt. A jogosultság 
felülvizsgálatát követően a továbbra is 

Új szöveg 
 
 
Hatályon kívül helyezve 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

megállapított kedvezmények okán keletkező 
bevétel kiesést az önkormányzat a szolgáltatást 
végzőnek tárgyév végén egy összegben 
megtéríti. 

 
16.§ (2) A gazdálkodó szervezetek a 
közszolgáltatás alá nem tartozó hulladékuk 
mennyiségéről, összetételéről, keletkezésének 
forrásáról és kezelésének módjáról kötelesek a 
Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal 
hatáskörrel rendelkező szervezeti egységét a 
hulladékszállítás megkezdését megelőzően, 
valamint évente a tárgyévet követő január 31. 
napjáig tájékoztatni. 
 
 
 

 
 
 
 
 
Hatályon kívül helyezve 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


