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E l ő t e r j e s z t é s 

 

a képviselő-testület 2018. január 25.-i ülésére 

 

Tárgy: A települési hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 

rendelet módosítása. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 24/2016. (XII. 30.) önkormányzati 

rendeletével szabályozza a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi 

közszolgáltatás szabályait. 

A Somogy Megyei Kormányhivatal szakmai segítségnyújtás keretében felhívta az 

önkormányzat figyelmét, hogy a hulladékról szóló törvény 35. § (1) bekezdés g) pontja 

alapján a rendeletben szerepelnie kell a személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályoknak. 

A segítségnyújtás értelmében, az önkormányzati rendeletben a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltató megjelölését is szükséges módosítani, mivel 2017. október 1. napjától az 

MTKSZ Marcali és Térsége Közszolgáltató Nonprofit Kft. feladatait a DBR Dél-Balaton 

Régió Nonprofit Kft. látja el. 

 

Tehát a jogszabályi követelmények figyelembevételével került módosításra a települési 

hulladékra vonatkozó önkormányzati rendelet. 

 

Előzetes hatásvizsgálat a rendelethez: 

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: követi a szennyező fizet elvének érvényre juttatását; 

 gazdasági hatása: nem releváns; 

 költségvetési hatása: az önkormányzati költségvetésre nincs hatása. 

 

b) környezeti és egészségi következmények: 

 a közszolgáltatás által biztosított a települési hulladék szakszerű elszállítása, 

környezetbe kerülésének megakadályozása, valamint a tiszta és egészséges környezet 

biztosítása. 

 

c) adminisztratív terheket befolyásoló hatások: 

 nincs. 

  

 



A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: 
 a rendelet megalkotása és módosítása kötelező; 

 a rendelet-módosítás 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. 
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