
Dr. Szili Katalin asszonynak
az Országgyűlés elnökének

Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály 94. § . (1) bekezdése és a 102 . §. (1) bekezdése alapján „az európai uniós
csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, tőrvényi rendelkezések hatályon
kívül helyezéséró7, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról" szóló T/9132
számú törvényjavaslathoz az alábbi :

módosító javaslatot
terjesztjük elő :

A törvényjavaslat 40 . §-ának v) pontja az alábbiak szerint módosul :

v) lakossági szelektív hulladékgyűjtés : a külön jogszabályban meghatározott [települési]
háztartási szilárd hulladék egyes összetevőinek az újrafeldolgozás, a visszanyerés vagy az
energetikai hasznosítás érdekében végzett elkülönített (szelektív) begyűjtése, amelyet a
közszolgáltató házhoz menő begyűjtőjárat, hulladékgyűjtő udvar, gyűjtősziget vagy ezek
kombinációjának üzemeltetésével végez

Indokolás

A települési szilárd hulladék külön jogszabályban meghatározott fogalmi rendszeréhez
tartozik a közterületi-, valamint a gazdasági vállalkozásoknál keletkező nem veszélyes szilárd
hulladék is, ami nyilvánvalóan nem a lakosságnál közvetlenül keletkező települési szilárd
hulladék. A lakossági szelektív hulladék-begyűjtési mód csak a háztartási szilárd hulladékra
(az emberek mindennapi élete során a lakásokban, valamint a pihenés, üdülés céljára használt
helyiségekben és a lakóházak közös használatú helyiségeiben és területein, valamint az
intézményekben keletkező szilárd hulladék) vonatkozhat.
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A települési önkormányzatok, a települési szilárd hulladék egyes összetevőinek szelektív
gyűjtését, közszolgáltatás keretében történő begyűjtését törvényi felhatalmazás alapján
rendelhetik el .
A közszolgáltatás ellátását csak a külön jogszabály alapján kijelölt közszolgáltató végezheti .
Így biztosítható a lakossági szelektív hulladékgyűjtés önkormányzati felügyelete és ellenőrzés
mellett végzett folyamatossága, a működtetési költségek és bevételek közszolgáltatási díjban
való megjelenítése . Ezzel a módosítással érhető el, hogy a lakossági hulladékdíjakban
csökkentő tételként jelentkezhet a kötelezettek csomagolási hulladéka visszagyűjtési
költségeinek fedezete és a szelektíven kigyűjtött anyagok ellenértéke .
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