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Előterjesztés
a képviselő-testület 2016. február 12.-i ülésére
Tárgy: A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról
szóló 5/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosítása.
Tisztelt Képviselő-testület!
A jelenleg hatályos települési szilárd hulladékkal kapcsolatos önkormányzati rendelet 2015.
április 1-jén lépett hatályba. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről
szóló 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 7. §-a 2015. július 1-én
kiegészült az (1a)-(1c) bekezdésekkel és a (2) bekezdés a d) ponttal. E rendelkezések a 60 és
80 literes gyűjtőedények választhatóságának részletszabályait tartalmazzák, amelyek
alkalmazhatóságát 2016. január 1-ére tolta ki a 174/2015. (VII. 6.) Korm. rendelet.
A Kr. 7. § (1) bekezdése főszabályként íja elő, hogy a közszolgáltató legalább két eltérő
űrméretű gyűjtőedényt köteles felajánlani az ingatlanhasználóknak. Az új rendelkezések ezt a
választási lehetőséget pontosítják a természetes személy ingatlanhasználók vegyes hulladék
gyűjtésére használt gyűjtőedényei tekintetében.
A Kr. 7. § (1a) bekezdésének a) pontja szerint a közszolgáltató által a természetes
személyeknek választásra felajánlott gyűjtőedények egyike nem lehet nagyobb 80 literesnél,
tehát nem csak a 80 literes edény jöhet szóba, hanem ami azt nem haladja meg.
A Kr. 7. § (1a) bekezdésének b) pontja szerint a közszolgáltató által a lakóingatlant egyedül és
életvitelszerűen használó természetes személy ingatlanhasználók részére választásra
felajánlott gyűjtőedények egyike nem lehet nagyobb 60 literesnél, tehát nem csak a 60 literes
edény jöhet szóba, hanem ami azt nem haladja meg.
A Kr. 7. § (1b) bekezdése szerint a Kr. 7. § (1a) bekezdés b) pontjában foglaltak teljesítésére
csak akkor köteles a közszolgáltató, ha az ingatlanhasználó az egyedülállóság és az
életvitelszerű ingatlanhasználat tényét a települési önkormányzat által kiadott igazolással
bizonyítja a közszolgáltató felé.
A hulladékról szóló törvény 2015. január 1-étől hatályos szabályai már a szelektív
hulladékgyűjtést írta elő minden szereplő számára. Az ingatlanhasználó köteles lett az
ingatlanán keletkező települési hulladékot elkülönítetten gyűjteni és az a közszolgáltatónak
így átadni. A hulladékgazdálkodás helyi rendszerének megszervezéséért felelős helyi
önkormányzat köteles lett az elkülönített hulladékgyűjtési rendszer helyi feltételeinek
megszervezésére. Tekintettel arra, hogy az ingatlanhasználók által használt gyűjtőedények
nem voltak alkalmasak a házhoz menő elkülönített gyűjtésre, illetve szakmai viták folytak az
elkülönített gyűjtés megvalósításáról, így a helyi hulladékgazdálkodási rendszerek még csak
napjainkban fognak megfelelni a Ht. által már 2015. január 1-étől az elkülönített gyűjtéssel
kapcsolatban előírt feltételeknek.
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A fent leírtakra tekintettel, a jogszabályi követelményeknek való megfelelés érdekében vált
szükségessé az önkormányzati rendelet módosítása. A módosítás következtében a rendeletbe
beépítésre került az edények választhatósága, az igényelhető edényméretekhez szükséges
igazolások kiadásának feltételei, valamint a házhoz menő elkülönített hulladékgyűjtés
szabályai.
A jogszabályi változások következtében elengedhetetlen, hogy az önkormányzati rendelet és a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés összhangban legyen. Erre vonatkozóan a
közszolgáltató megküldte a jelenleg élő szerződés 1. számú módosítását, ennek tervezete az
előterjesztés mellékletét képezi.
Határozati javaslat:
Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének …./2016. (II. 11.)
önkormányzati határozata a Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Szerződés
módosításáról.
1./ Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Viridis-Pannónia
Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft-vel kötött szerződés módosítását
a jegyzőkönyv melléklete szerint jóváhagyja.
2./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármester a szerződésmódosítás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Tamás Csaba polgármester

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: a hulladékkezeléssel kapcsolatos tudnivalók alaposabb
megismerését szolgálja; az ingatlanhasználók számára biztosítja az edényméret
választhatóságát;
 gazdasági hatása: a módosító rendeletnek gazdasági hatása nincs.
 költségvetési hatása: plusz kiadást nem jelent.
b) környezeti és egészségi következmények: a módosító rendeletnek környezeti, egészségügyi
hatása nincs.
c) adminisztratív terheket befolyásoló hatások: nincs.
A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei:
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 a rendelet módosítása az évközben megjelent szakmai tájékoztatók alapján célszerű,
illetve a jogszabályoknak való megfelelés érdekében kötelező;
 a rendelet 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.
Segesd, 2016. február 5.

dr. Varga Katalin
jegyző

