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Tisztelt Képviselő-testület!

A települési  szilárd  hulladék  kezelésével  kapcsolatos  közszolgáltatásról  szóló  41/2010.  (XI.30.)
önkormányzati  rendelet  (továbbiakban:  Rendelet)  módosítását  a  hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII.31.) Korm. rendelet 2015. július 01-
jén hatályba lépő, alábbi módosításai teszik indokolttá:

„7. § (1) A vegyes hulladék szabványos gyűjtőedényben történő gyűjtéséhez a közszolgáltatónak biztosítania kell
azt, hogy az ingatlanhasználó legalább 2 különböző űrmértékű gyűjtőedény közül választhasson.

 (1a)1 A közszolgáltató a vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló 2 különböző űrmértékű gyűjtőedény közül - az (1c)
bekezdésben meghatározott kivétellel -

a)  a természetes személy ingatlanhasználó részére legalább  egy olyan gyűjtőedény választásának  lehetőségét
biztosítja, amelynek az űrmértéke a 80 litert,

b)  a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használó természetes személy ingatlanhasználó részére legalább
egy olyan gyűjtőedény választásának lehetőségét biztosítja, amelynek űrmértéke a 60 litert
nem haladja meg.

 (1b)2 Az (1a) bekezdés b) pontja szerinti jogosultságot az ingatlanhasználó csak abban az esetben veheti
igénybe,  ha  annak  tényét,  hogy  a  lakóingatlant  egyedül  és  életvitelszerűen  használja,  a  települési
önkormányzat által kiadott igazolás útján a közszolgáltató részére bizonyítja.

 (1c)3 A közszolgáltató által felajánlott mindkét gyűjtőedény űrmértéke abban az esetben haladhatja meg az (1a)
bekezdés szerinti űrmértéket, ha a közszolgáltató által felajánlott gyűjtőedény egyedi azonosító jellel rendelkezik, és
az  adott  ingatlanhoz  tartozó gyűjtőedény ürítésének  tényét  az  azon elhelyezett  egyedi  azonosító  jel  alapján  az
ürítéskor elektronikus úton rögzíti.

(2) A választási lehetőséget  az ingatlanhasználó számára a közszolgáltató úgy ajánlja fel, hogy a választható
gyűjtőedény űrmértéke igazodjon az érintett ingatlanon képződő hulladék mennyiségéhez, figyelembe véve

a) a településen képződő vegyes és elkülönítetten gyűjtött hulladék fajlagos mennyiségét,
b) az érintett ingatlant használó természetes személyek számát, valamint
c) a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló miniszteri

rendeletben meghatározott szállítási gyakoriságot,
d)4 az érintett ingatlant használó természetes személy (1a) bekezdés b) pontja szerinti jogosultságát (ha van ilyen

személy)”

A hatályba lépő változások alapján a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használó természetes
személy részére biztosítani kell  legfeljebb 60 liter  űrmértékű gyűjtőedény választási lehetőségét.
Jelenleg  ezt  a  választási  lehetőséget  a  Rendelet  nem  teszi  lehetővé,  illetve  az  edény
igénybevételéhez szükséges feltételek jelenleg nem kerültek a Rendeletben szabályozásra. 

Az  előkészített  rendelet-tervezetben  a  választható  edényméret  -  összhangban  a  Korm.  rendelet
előírásaival  -  a  60  liter  űrmértékű  hulladékgyűjtő  edénnyel  lett  kiegészítve.  Az  igénybevétel
feltételéül igazolásaként a Közszolgáltató az Önkormányzat által kiadott igazolást köteles elfogadni.

A módosítás  szükségességének  másik  indoka,  hogy  a  hulladékról  szóló  2012.  évi  CLXXXV.
törvény 35. § (1) bekezdés b) pontja alapján a Rendeletben nevesíteni kell a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatásban  az  alvállalkozó  által  végzett  hulladékgazdálkodási  tevékenységet,  illetve  a
tevékenység közszolgáltatás egészéhez viszonyított arányát.

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:

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1400385.KOR&celpara=&timeshift=1#lbj4param
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1400385.KOR&celpara=&timeshift=1#lbj3param
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1400385.KOR&celpara=&timeshift=1#lbj2param
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1400385.KOR&celpara=&timeshift=1#lbj1param


1.          A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása

a) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:
aa)    A Tervezetnek társadalmi hatása:

- a rendeletmódosításnak 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  a  Közszolgáltatónál  nem  keletkeztet,  az
Önkormányzatnál igen, mert az igazolások kiadása plusz feladat lesz.

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

A Rendelet módosítására a 385/2014.(XII.31) Kormány rendelet és a 2012. évi CLXXXV. törvény
módosításának való naprakész megfelelés és a közszolgáltatás ellátásának rendjében bekövetkezett
változások miatt van szükség. 

3.            A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A Tervezet  elfogadása  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, 2015. május 14.

                                                                                                                      Talabér Márta
                                                                                                                       polgármester 



Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének

…/2015. (…) 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  (1)  bekezdés  a)  pontjában  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  rendelet  (a
továbbiakban: Rendelet) 1. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4)  a)  A  közszolgáltató  tagjai  és  alvállalkozó  által  végezhető  hulladékgazdálkodási
tevékenység: begyűjtés, szállítás, előkezelés, kezelés.”
b)  Amennyiben  a  közszolgáltató  tagjai  és  alvállalkozó  többségi  önkormányzati,  állami
tulajdonú  társaság,  hulladékgazdálkodási  tevékenységüket  a  közszolgáltatás  egészéhez
viszonyítva korlátozás nélküli arányban végezhetik.
c) Amennyiben a közszolgáltató a közszolgáltató tagjai és alvállalkozó b) ponttól különböző
tulajdoni  szerkezetű  társaság,  a  hulladékgazdálkodási  tevékenység  aránya  a  teljes
közszolgáltatáshoz viszonyítva nem haladhatja meg a 40%-ot.”

2. § A Rendelet 4. § (3) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

„e) 60  liter  űrmértékű  edény  igénybevételére  jogosult  az  a  természetes  személy,  aki  a
lakóingatlant az Önkormányzat által igazoltan egyedül és életvitelszerűen használja. ”

3. § Ez a rendelet 2015. július 01. napján lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát
veszti.

V á r p a l o t a ,  2015. május 28.

Talabér Márta dr. Ignácz Anita Éva
   polgármester jegyző
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