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Tisztelt Képviselő-testület!

A hulladékról  szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 2013. január 1-jei  hatálybalépését  követően a
települési  szilárd  hulladék  kezelésével  kapcsolatos  közszolgáltatásról  szóló  41/2010.  (XI.30.)
önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) felülvizsgálata megtörtént.

A Rendelet  módosítását  követően a településen összegyűjtött  települési  hulladék elhelyezésében
következett be változás, miszerint a Várpalota városban összegyűjtött települési hulladék a 2013.
március 5-én a Partner Depónia Kft-vel megkötött szerződés alapján a külterület, 192/1,192/4A, C
hrsz.  alatt  elhelyezkedő hulladékkezelő létesítményben kerül ártalmatlanításra.  A hulladékkezelő
létesítmény  közelségéből  adódóan  Várpalota  Város  Képviselő-testületének  lehetősége  van  a
hulladékkezelő létesítmény Rendeletben történő nevesítésére.
A hulladékkezelő létesítmény Rendeletben történő nevesítésének indoka, hogy a hulladékkezelési
közszolgáltatási  díjat  hosszútávon  akkor  lehet  a  legalacsonyabb  szinten  tartani,  ha  a  hulladék
ártalmatlanítása a lehető legkisebb távolságra történő szállítással valósul meg. Ebből a szempontból
a  tárgyi  hulladékkezelő  létesítménybe  történő  szállítás  esetén  ~5  km míg  egyéb  létesítmények
esetében minimum 25 km távolsággal lehet kalkulálni. 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat) 17. §-a szerint a jogszabály
előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat
elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. A hatásvizsgálat során vizsgálni kell a
tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, melynek az alábbiak szerint teszek eleget:

1.          A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása
a) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

aa)    A Tervezetnek társadalmi hatása:
- a Rendelet módosításnak nincs közvetlen társadalmi hatása.

ab) A Tervezet gazdasági hatásai: 
- a rendelet jelentős közvetlen gazdasági hatásokkal nem bír. 

ac) A Tervezetnek költségvetési hatása: 
- a költségvetést nem érinti.

b) A jogszabály környezeti és egészségi következményei:
A Tervezetben  foglaltaknak  a  jelenlegi  helyzethez  viszonyított  számottevő  környezeti  és
egészségi következményei, eltérései nincsenek.

c) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
A Tervezet jelentős adminisztratív terheket nem keletkeztet. 

2.        A  jogszabály  megalkotásának  szükségessége,  a  jogalkotás  elmaradásának  várható
következményei:

A  Rendelet  módosítására  a  közszolgáltató  kiválasztásáról  és  a  hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási szerződésről szóló 317/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet a hulladékról szóló 2012.
évi CLXXXV. törvénnyel összhangban lehetőséget biztosít arra, hogy a területileg legközelebb eső
hulladékártalmatlanító,  hulladékhasznosító  létesítményt  a  települési  hulladék  kezelése  során  az
Önkormányzat előnybe részesítse. A jogalkotás elmaradásának lehetséges következménye, hogy a
Várpalotán  begyűjtött  hulladék  nagyobb  távolságban  lévő  hulladékkezelő  létesítményben  kerül
elhelyezésre,  ezzel  helyi  adó  kiesés  és  a  hulladékszállításából  adódóan  magasabb
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási költségszínt alakulhat ki.



3.        A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A Tervezet  elfogadása  esetén  a  jelenlegi  szabályozáshoz  képest  többlet  személyi,  szervezeti,

tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel.

Kérem  a  Tisztelt  Képviselő-testületet,  hogy  az  előterjesztést  megvitatni  és  elfogadni
szíveskedjenek!

Várpalota, 2013. november 11.

                                                                                                                      Talabér Márta
                                                                                                                       polgármester 



Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének

…/2013. (…) önkormányzati
r e n d e l e t e

a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 
41/2010. (XI.30.) önkormányzati rendelet 

m ó d o s í t á s á r ó l

Várpalota  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  a  hulladékról  szóló  2012.  évi  CLXXXV.
törvény 88. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 32. cikk  (2) bekezdésében meghatározott  feladatkörében eljárva  a  következőket
rendeli el:

1.  §  Várpalota  Város  Önkormányzati  Képviselő-testületének  a  települési  szilárd  hulladék
kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 41/2010. (XI.30.) önkormányzati rendeletének 1.
§-a kiegészül új (3) bekezdéssel az alábbiak szerint:

„(3)  a)  Várpalota  városban  összegyűjtött  települési  hulladékok,  az  elkülönítetten  gyűjtött
hulladékok  kivételével  a Várpalota  külterület,  192/1,192/4A,  C  hrsz.  alatt  elhelyezkedő
hulladékkezelő létesítményben kerülnek ártalmatlanításra.
b) Várpalota városban az elkülönítetten begyűjtött hulladékok a Várpalota 3209, 3210/1, 3210/3 és
3210/4 hrsz. alatt elhelyezkedő válogatóműbe kerülnek beszállításra.”

2. § Ez a rendelet 2013. december 5. napján lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát
veszti.

V á r p a l o t a ,  2013. november 28.

Talabér Márta      Máténé dr. Ignácz Anita
   polgármester        jegyző
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