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E l ő t e r j e s z t é s  

a képviselő-testület 2014. november 26.-i ülésére 

Tárgy: A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról 
szóló 16/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelet módosítása. 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A 2013. november 29.-én kihirdetett rendelettel került szabályozásra a hulladékkezelési helyi 
közszolgáltatás. Összhangban a hatályos jogszabályi előírásokkal 2014. január 1-től 
kezdődően a lakosság fizeti a közszolgáltatás díját. A megalkotott rendelet kiállta a gyakorlat 
próbáját, azonban az évközben megjelent szakmai útmutatók, jogalkalmazást segítő 
tájékoztatók alapján néhány ponton kiegészítésre illetve módosításra szorul. 

A 4. § (1) bekezdése kiegészítéseként beillesztésre kerül a közszolgáltatási szerződés kötelező 
adattartalma, módosításának lehetősége. 

Az 5. § (1) bekezdése kiegészül a közszolgáltatási szerződés nyilvánosságának, 
megtekinthetőségének biztosításával, tovább egy (4) bekezdéssel, mely az elhagyott 
hulladékra vonatkozó előírást tartalmazza. 

A 6. § (1) bekezdése a módosítás kapcsán tartalmazza a szelektív gyűjtés lehetőségét, a 
szelektív gyűjtőhelyek felsorolását. 

A 8. § (4) bekezdése az építési-bontási hulladék elkülönített tárolását és a közszolgáltatónak 
külön megállapodásban foglaltak szerinti átadását szabályozza. 

A Somogy Megyei Kormányhivatal szakmai tájékoztatójában arra hívta fel az 
önkormányzatok figyelmét, hogy jogszabálysértő az a gyakorlat, hogy az ingatlan üresnek 
vagy ideiglenesen használtnak minősítését attól teszik függővé, hogy abban állandó vagy 
ideiglenes jelleggel be van-e jelentkezve valaki. Tekintettel arra, hogy hatályos rendeletünk a 
10. § (4) bekezdésében hasonló megoldást választott, a beterjesztett módosító rendelet azt 
megváltoztatja. A szakasz kiegészül egy (8) bekezdéssel, mely a díjfizetéssel kapcsolatos 
reklamációval kapcsolatban ad tájékoztatást. 

Előzetes hatásvizsgálat a rendelethez: 

mailto:segesd@latsat.hu


A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) alapján az alábbiakról tájékoztatom 
a Tisztelt Képviselő-testületet. 

A tervezett jogszabály hatásai: 
a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás: 

➢ társadalmi hatása: a hulladékkezeléssel kapcsolatos tudnivalók alaposabb 
megismerését szolgálja, 

➢ gazdasági hatása: a módosító rendeletnek gazdasági hatása nincs. 
➢ költségvetési hatása: plusz kiadást nem jelent,  
➢ b) környezeti és egészségi következmények: a módosító rendeletnek környezeti, 

egészségügyi hatása nincs, 
➢  c) adminisztratív terheket befolyásoló hatások: nincs. 

  
A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: 
➢ a rendelet módosítása az évközben megjelent szakmai tájékoztatók alapján célszerű, 
➢ a rendelet elmaradásának következménye: törvényességi észrevétel lehet. 

  
A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek: 

➢ a személyi feltétel: rendelkezésre áll. 
➢ szervezeti feltétel: rendelkezésre áll. 
➢ tárgyi feltétel: rendelkezésre áll. 
➢ pénzügyi feltétel: rendelkezésre áll. 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-a alapján az előterjesztésben kifejtettek 
egyben a jogszabály indokolását is adják. 

Segesd, 2014. november 7.  

 Veszner József 
 címzetes főjegyző 


