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2015. október 29-i ülésére 

 

 
A rendelet-tervezet elfogadásához minősített többség szükséges. 

 

 

 

Tárgy: Javaslat a Várpalota város hulladékgazdálkodási tervéről szóló 45/2009. 

(IX.14.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére 

 

Előterjesztő:  Talabér Márta polgármester 

 

Előkészítő:      Kotzó Szabolcs környezetvédelmi ügyintéző 

 

 

 

 

 

 

Az előterjesztést megtárgyalta: 
Gazdasági Bizottság 

Jogi és Ügyrendi Bizottság 

 

 

 

A rendelet-tervezet törvényességi szempontból megfelel. 

 

 

 

Ellenőrizte: 

 

 

 

             Bérczes Beáta                Sándor Tamás                   dr. Ignácz Anita Éva 
                jogi előadó                          aljegyző                                      jegyző 

mailto:varpalota@varpalota.hu


Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

A magyar környezet-politika fenntartható fejlődést elősegítő, a környezet védelmének általános 

szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvényben rögzített elveit és céljait a hulladékokkal 

kapcsolatban az Európai Unióval való jogharmonizáció keretében 2012. december 31-ig a 

hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) határozta meg. 

A célok elérése érdekében a Hgt. 33. §-a – összhangban az Európai Közösség hulladékra 

vonatkozó irányelveivel – a Nemzeti Környezetvédelmi Program (továbbiakban: NKP) részeként 

Országos Hulladékgazdálkodási Terv (OHT) kidolgozását írta elő, mely elemzi a magyarországi 

hulladékképződés és kezelés mai helyzetét, meghatározza az NKP tervezési periódusához 

igazodóan az elérendő célokat, valamint a célok elérését biztosító intézkedéseket és 

programokat. 

 

A Hgt. 35. § (1) bekezdése szerint: „Az országos és a területi hulladékgazdálkodási tervben 

foglalt célokkal, feladatokkal és a település rendezési tervével összhangban a települési 

önkormányzat illetékességi területére helyi hulladékgazdálkodási tervet dolgoz ki.” 

 

A Hgt. 37. § (1) bekezdése alapján: „A különböző szintű hulladékgazdálkodási terveket - 

kidolgozói - hat évre készítik el és 3 évente beszámolót állítanak össze az abban foglaltak 

végrehajtásáról. A terveket a Nemzeti Környezetvédelmi Programban, a tervezési területre 

vonatkozó környezetvédelmi programban, a terület- és településfejlesztési, valamint terület- és 

településrendezési dokumentumokban foglaltakkal összhangban kell kialakítani.” 

 

A Képviselő-testület a Várpalota város hulladékgazdálkodási tervéről szóló 45/2009. (IX.14.) 

önkormányzati rendeletével fogadta el városunk 6 évre szóló települési hulladékgazdálkodási 

tervét. 

 

2012. november 26-án elfogadásra került a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 

(továbbiakban: Htv.), amely 2013. január 1-től lépett hatályba, a Hgt. hatályon kívül 

helyezése mellett. 

 

A Htv. érvénybe lépésével a hulladékgazdálkodás tervezésére vonatkozó szabályozás is 

módosult: 

 

A Htv. 73. § (1) bekezdése szerint „A környezetvédelmi igazgatási szerv a hulladékgazdálkodás 

stratégiai célkitűzéseinek, az e törvényben megállapított célok elérésének, továbbá az alapvető 

hulladékgazdálkodási elvek érvényesítésének érdekében elkészíti az Országos 

Hulladékgazdálkodási Tervet (a továbbiakban: OHT), és annak részeként az Országos 

Megelőzési Programot (a továbbiakban: OMP)” 

 

A Htv. 74. § (1) bekezdése alapján „A környezetvédelmi igazgatási szerv a hulladékgazdálkodási 

tervekre és a megelőzési programokra vonatkozó részletes szabályokról szóló 

kormányrendeletben megjelölt területre területi hulladékgazdálkodási tervet, és annak részeként 

területi megelőzési programot készít.”  

 

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek 

kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdése alapján a Htv. 73. § (1) 

bekezdésében foglalt környezetvédelmi igazgatási szervként az Országos Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főfelügyelőség jár el.  



 

A hivatkozott jogszabályi rendelkezések 2013. január 01. napjától megszüntették tehát a 

települési önkormányzatok helyi hulladékgazdálkodási terv készítésére vonatkozó 

kötelezettségét és felhatalmazását. A 6 esztendőre szóló települési hulladékgazdálkodási tervünk 

2015. szeptember hónapban lejárt, ezért Várpalota város hulladékgazdálkodási tervéről szóló 

45/2009. (IX.14.) önkormányzati rendeletet hatályon kívül helyezésére teszünk javaslatot. 

 

 

A rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési, környezeti hatása, egészségi következménye, 

adminisztratív terheket befolyásoló és egyéb hatása: 
A hulladékról szóló új törvény elfogadásával az önkormányzatoknak megszűnt a helyi 

hulladékgazdálkodási terv készítésére vonatkozó kötelezettségük és felhatalmazásuk.  

A rendelet hatályon kívül helyezésének környezeti, egészségi következménye nincs. 

Az adminisztratív terhek a rendelet hatályon kívül helyezésével csökkennek, adminisztratív 

feladatok abban az esetben jelentkeznek, amennyiben a környezetvédelmi igazgatási szerv az 

Önkormányzatot megkeresi. 

 

A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: 
A rendelet hatályon kívül helyezésének elmaradásával jogszabálysértő helyzet alakulna ki.  

 

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi feltételek:  
A rendelet hatályon kívül helyezése személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi következménnyel 

nem jár.  

 

 

Várpalota, 2015. október 13.  

 

 

 

 

Talabér Márta 
          polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 

 

…/2015. (…) önkormányzati 

 r e n d e l e t e  

 

a Várpalota város hulladékgazdálkodási tervéről szóló 

45/2009. (IX.14.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről 

 

 

 

 

 

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, 

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 

19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

 

 

1. § Hatályát veszti Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének a Várpalota 

város hulladékgazdálkodási tervéről szóló 45/2009. (IX.14.) önkormányzati rendelete. 

 

2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

(2) Ez a rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. 

 
 
 
 
V á r p a l o t a ,  2015. október 29. 

 

 

 

 

    Talabér Márta                       dr. Ignácz Anita Éva 

      polgármester                          jegyző 

 

 

 

 

 


