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Tisztelt Közgyűlés!
I.
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 35. § (1) bekezdése
szerint a települési önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati rendeletben állapítja meg
többek között az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat tartalmát, a közszolgáltatási
terület határait az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervben foglaltakkal
összhangban, valamint az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásának rendjét
és módját, a közszolgáltató és az ingatlanhasználó ezzel összefüggő jogait és kötelezettségeit,
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés egyes tartalmi elemeit.
Ezen rendelkezések és a Ht. 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Debrecen
Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése megalkotta az önkormányzati
hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásáról szóló 27/2016. (VI. 23.) önkormányzati rendeletet
(a továbbiakban: R.), mely 2016. július 1. napján lépett hatályba.
Magyarországon a háztartásokban évente több tízezer liter sütőolajat és sütőzsírt használnak
fel, mely egy része a lefolyókba, szemétgyűjtőkbe és a természetbe kerül. A többször
felmelegített sütőolaj és sütőzsír rákkeltő és toxikus anyagokat tartalmaz, mely a háztartásból
kikerülve hatalmas károkat okozhat. Egyetlen liter használt sütőzsiradék 1 millió liter ivóvizet
képes fogyasztásra alkalmatlanná tenni.
A csatornahálózatba kerülő olaj alacsony hőfoka miatt a csatornafalra tapad, melyre további
szennyeződések rakódhatnak, csökkentve így a lefolyócsövek áteresztő képességet.
A csatornázatlan területeken a használt sütőolaj gyakran a talajba kerül, ahol a talajflórát
károsítja, a háztartási hulladék közé öntve növeli annak lebomlási idejét.
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata nagy hangsúlyt fektet a környezetvédelemre, így
a város 40 pontjára – lehetőség szerint a már meglevő hulladékgyűjtő szigeteken és
hulladékgyűjtő pontokon – 800 literes, zárható bedobónyílással rendelkező használt sütőolaj
gyűjtők kerülnének kihelyezésre. A gyűjtők kb. 130 x 170 centiméteres helyet foglalnak el, a
talpazatuk a talajhoz rögzíthető. Az eszközök online telítettségfigyelő rendszerrel vannak
ellátva, így a közszolgáltató folyamatosan figyelemmel kísérheti a telítettségi szintet és
intézkedhet a begyűjtés iránt. Erre tekintettel a gyűjtőedények ürítése edényenként változó
gyakoriságú lehet.
A lakossági használt sütőolaj, mint háztartási hulladék gyűjtése a Ht. 42. § (1) értelmében a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozik.
A Ht. 43.§ (3) bekezdése szerint az elkülönített hulladékgyűjtési rendszert a közszolgáltató úgy
alakítja ki, hogy legalább a települési papír-, üveg-, műanyag, fém- és zöldhulladék elkülönített
gyűjtése biztosított legyen. A Ht. ezen rendelkezésére figyelemmel mód van arra, hogy a
közszolgáltatás keretében egyéb hulladékfajták elkülönített gyűjtésére is sor kerüljön a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében. Ehhez módosítani szükséges a R. 10.§-át és 1.
melléklet 5. pontját a rendelettervezetben foglaltak szerint.
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. január 1-től hatályos közszolgáltatási
szerződéssel rendelkezik a Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft.-vel, amely
alapján a tevékenység alvállalkozó bevonásával megvalósítható, a szerződés módosítása nem
szükséges.

II.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. § (1) bekezdése
szerint a jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű –
előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az
előzetes hatásvizsgálat eredményéről a Közgyűlést tájékoztatni kell.
A Jat. 17. § (2) bekezdése során vizsgálni kell:
a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
ab) környezeti és egészségi következményeit,
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható
következményeit, és
c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.
A fentiek alapján az R. módosításának várható következményeiről – az előzetes hatásvizsgálat
tükrében – az alábbi tájékoztatást adom:
a) A módosítás valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen:
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:
Az R. módosításának társadalmi hatása, hogy újabb speciális hulladék frakció elkülönített
gyűjtése valósul meg, újabb lépést teszünk a körkörös gazdaságra való áttérés érdekében,
erősödik a lakosság környezetet védő, azért felelősséget vállalaló szemlélete.
ab) környezeti és egészségi következményei:
Az R. módosítás biztosítja azt, hogy az Önkormányzat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
keretein belül bővítse az elkülönítetten gyűjtött frakciók fajtáit, ezzel egy, a
környezetre/élővilágra veszélyes hulladékfajta célzott összegyűjtését és újrahasznosítását
valósítva meg, amivel jelentősen csökkenthetők a LHSO által okozott környezeti terhek.
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
Az R. módosításának nincsenek adminisztratív terheket befolyásoló hatásai.
b) a jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei:
A Ht. 42. § (1) bekezdés foglaltaknak való megfelelés indokolja az R. módosítását.
c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
Az R. módosítása kapcsán a személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.
Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy a rendelet-tervezetet a szomszédos és érintett
önkormányzatoknak tájékoztatásul, az illetékes környezetvédelmi igazgatási szervnek – HajdúBihar Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási
Főosztály – véleményezésre megküldtük, a véleményről a Közgyűlés ülésén adunk
tájékoztatást.

III.
Magyarország Kormánya a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések
hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel az élet- és vagyonbiztonságot
veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus-világjárvány
következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása
érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki 2021. február 8.
napjától.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat. tv.) 46. § (4) bekezdése szerint:
„Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei
közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei
közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény
átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a
települést is érinti.”
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI. 5.)
Korm. rendelet 1. §-a alapján a Kat. tv. 46. § (4) bekezdésétől eltérően a települési
önkormányzat képviselő-testülete, bizottsága 2021. június 15. napjától feladat- és hatáskörét
maga gyakorolja.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és rendelet-tervezetet
elfogadni szíveskedjen.
Debrecen, 2022. február 17.
Balázs Ákos
alpolgármester

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK
…/2022. (…) önkormányzati rendelete
az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásáról szóló 27/2016. (VI. 23.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése, a
veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.)
Korm. rendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI.
5.) Korm. rendelet 1.§-a alapján
a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19.
pontjában és a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. § (1) bekezdés a) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva,
a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013.
(I. 24.) önkormányzati rendelet 59. § (2) bekezdés 28. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Környezetvédelmi és Városfejlesztési
Bizottsága,
a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 78/B. § (2) bekezdés 5. pontjában és a környezet
védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljáró Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Hulladékgazdálkodási Főosztály véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. §
Az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásáról szóló 27/2016. (VI. 23.) önkormányzati
rendelet (a továbbiakban: R.) 10. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A közszolgáltató a közszolgáltatási területen biztosítja a lakossági használt sütőolaj elkülönített
gyűjtését is.”
2. §
A R. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
3. §
Ez a rendelet 2022. március 1. napján lép hatályba.

Dr. Szekeres Antal
címzetes főjegyző

Dr. Papp László
polgármester

1. melléklet a _____ /2022. (_._.) önkormányzati rendelethez
A R. 1. melléklet 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. Közterületen hulladékgyűjtő szigeten történő elkülönített települési hulladék gyűjtése esetén a
hulladékgyűjtőedény fajtái, a bennük elhelyezhető hulladék típusa, a gyűjtés gyakorisága:
A
A gyűjtőszigeten
elhelyezett
hulladékgyűjtőedény
űrtartalma, színe,
anyaga
legalább 1000 literes,
kék színű vagy kék
feliratú,
műanyag
vagy fém gyűjtőedény

B
A
hulladékgyűjtőedényben
elhelyezhető hulladék
fajtája

C
Gyűjtés
gyakorisága,
egyéb
követelmények

papír

3

legalább 1000 literes,
sárga színű vagy sárga
feliratú,
műanyag
vagy fém gyűjtőedény

műanyag (PET palack),
fém

4

legalább 1000 literes,
zöld színű vagy zöld
feliratú,
műanyag
vagy fém gyűjtőedény

üveg

5

800 literes, műanyag,
feliratozott gyűjtőedény
zárható bedobónyílással a
gyűjtőtartály tetején

legalább 2
hetente 1
alkalommal a
gyűjtőedények
5 méteres
körzete
tisztításával
legalább 2
hetente 1
alkalommal a
gyűjtőedények
5 méteres
körzete
tisztításával
legalább 2
hetente 1
alkalommal a
gyűjtőedények
5 méteres
körzete
tisztításával
az edényzetben
elhelyezett
mérőműszer
által jelzett
telítettségtől
függően, de
legalább
havonta,
minden ürítés
alkalmával a
gyűjtőedények
5 méteres
körzete
tisztításával

1

2

lakossági használt
sütőolaj

„

