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Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
50/2020. (XI. 30.) 

önkormányzati rendelete 
a köztisztaság fenntartásáról, a települési hulladék kezeléséről, a hulladékok szelektív 

gyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről szóló 54/2001. (XII. 6.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. 
(XI. 3.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, figyelemmel a 
koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. 
törvényben és a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes 
szakmai szabályairól szóló 64/2008. (III. 28.) Korm. rendeletben foglaltakra, a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, valamint a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV 
törvény 35. § (1) bekezdés e.) pontjának felhatalmazása alapján, Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 1 bekezdés 5. pontja szerint 
meghatározott feladatkörében eljárva Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 
rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva, a Közgyűlés tagjainak véleményét kikérve 
következőket rendeli el: 
 

1. § 
 

A köztisztaság fenntartásáról, a települési hulladék kezeléséről, a hulladékok szelektív 
gyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről szóló 54/2001. (XII. 6.) önkormányzati rendelet 
16.§ (5) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
 
„(5)  Az ingatlanhasználó háztartásonként évi 1 alkalommal legfeljebb 1000 kg építési és 
bontási hulladékot beszállíthat a Kaposvári INERT Hulladékkezelő és Szolgáltató Zrt. által 
üzemeltetett Kaposvári Inert Hulladékkezelő és Ártalmatlanító telepre (Kaposvár, Nádasdi utca 
0121/59. hrsz.).” 
 

2. § 
 
Ezen rendelet 2021. január 1 napján lép hatályba. 
 
Kaposvár, 2020. november 27. 
 
 
 
  Szita Károly     dr. Csillag Gábor 
  polgármester                jegyző 
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Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
50/2020. (XI. 30.) 

önkormányzati rendelete 
a köztisztaság fenntartásáról, a települési hulladék kezeléséről, a hulladékok szelektív 

gyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről szóló 54/2001. (XII. 6.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

indoklása 
 

Általános indokolás 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 1 bekezdés 5. pontja szerint meghatározott feladatkörében 
eljárva, a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai 
szabályairól szóló 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet rendelkezéseire figyelemmel, valamint a 
hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV törvény 35. § (1) e.) pontjának felhatalmazása alapján 
alábbi rendeletet módosítja. 
 
 

Részletes indokolás 
 

1. §-hoz 
 
A rendelet módosításával megteremtjük a lehetőséget lakosaink számára, hogy évi egy 
alkalommal több hulladékot szállítson be térítés mentesen a Kaposvári INERT Hulladékkezelő 
és Szolgáltató Zrt. által üzemeltetett Kaposvári Inert Hulladékkezelő és Ártalmatlanító telepre 
(Kaposvár, Nádasdi utca 0121/59. hrsz.). Ott a hulladékot szakszerűen kezelik, feldolgozzák 
vagy ártalmatlanítják.  
Az ingyenesen elhelyezhető építési bontási hulladék mennyiségének 500 kg-ról 1000 kg-ra való 
megemelése nagyban visszaszoríthatja az illegálisan lerakott hulladékok mennyiségét.  

 
2. §-hoz 

 
E rendelet hatályát szabályozza. 
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TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL 
 

Előterjesztés címe: 
 

a köztisztaság fenntartásáról, a települési hulladék kezeléséről, a hulladékok szelektív gyűjtéséről és 
ártalommentes elhelyezéséről szóló 54/2001. (XII. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen 
 
Társadalmi, gazdasági  
hatás: 

Költségvetési 
hatás: 

Környezeti, egészségügyi 
következmények: 

Adminisztratív  
terheket befolyásoló hatás: 

Egyéb hatás: 

Kevesebb forrást kell biztosítani az illegális 
tevékenységek felszámolására. 
Amely jobb közérzetet biztosít a tisztább 
környezet látványa miatt. 
 

A telepet üzemeltető
társaságnak több 
munkát ad, amely 
magasabb 
költségekkel jár. 

Kevesebb szennyező anyag 
kerül a környezetbe. 

 
nem jelentős 

 
nincs 

A rendelet megalkotása szükséges, mert: az illegális lerakások megakadályozása közös érdek. 
 
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: több hulladék kerül a szabad területre. 
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 
 
Személyi: 
 

Szervezeti: Tárgyi: Pénzügyi: 

 
rendelkezésre áll 
 
 
 
 

 
rendelkezésre áll 

 
rendelkezésre áll 

 
rendelkezésre áll 

 


