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Előterjesztés 
a képviselő-testület 2016. június 17.-i ülésére 

 

 

Tárgy: A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról 

szóló 14/2015. (VI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az önkormányzat számára kötelező feladat a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 

biztosítása. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatást az MTKSZ Marcali 

és Térsége Közszolgáltató Nonprofit Kft. látja el. 

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Htv.) 2016. április 1-től 

rendelkezik a díjbeszedés, és a hátralékkezelés új szabályairól, miszerint ezeket a feladatokat 

a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. fogja végezni. A Htv. 

alapján a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. látja el a 

számlázási feladatokat a közszolgáltató helyett.  

A hivatkozott törvény szerint a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő 

Zrt. az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátása érdekében kezelheti, nyilvántarthatja 

az ingatlanhasználó személyes adatait.  

Mindezekre tekintettel vált szükségessé a hatályos rendelet módosítása. 

A rendelet módosítása 2016. július 1. napján lép hatályba. 

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, és a rendelet-tervezetet 

fogadja el. 

 

Segesd, 2016. június 13. 

 

 

        Péntek László 

         polgármester 
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Előzetes hatásvizsgálat 

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján 

A rendelet – 

tervezet címe:  

  

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2016. (.….) 

önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos 

hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 14/2015. (VI. 30.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

  

Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen: 

  

Társadalmi, gazdasági  

hatás: 

Költségvetési 

hatás: 

Környezeti, 

egészségügyi 

következmények 

Adminisztratív 

terheket 

befolyásoló 

hatás: 

Egyéb 

hatás: 

A gyűjtőedények minimális 

űrmértékét a központi 

jogszabályoknak megfelelően kell 

szabályozni. 

A háztól történő szelektív 

hulladék gyűjtés kötelező 

bevezetésével szükséges az 

eljárási szabályok kidolgozása. 

2016. április 1-től a Nemzeti 

Hulladékgazdálkodási 

Koordináló és Vagyonkezelő 

Zrt. veszi át a díjbeszedési, és 

hátralékkezelési feladatokat, 

melyeket szintén szabályozni 

kellett. 

  

nem ismert 

  

nincs 

  

egyedülállók 

igazolása 

  

nincs 

A rendelet megalkotása szükséges, mert: a hulladékgazdálkodásra vonatkozó központi 

szabályozásnak meg kell felelni. 

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: Mulasztásos 

törvénysértés esetén törvényességi észrevétel érkezhet, továbbá ellentmondások lesznek a helyi 

szabályozás és a magasabb szintű jogszabályok között. 

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 

Személyi:  

rendelkezésre áll 

Szervezeti: 

rendelkezésre áll 

Tárgyi: 

rendelkezésre áll 

Pénzügyi: 

rendelkezésre áll 

 


