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E l ő t e r j e s z t é s  

a képviselő-testület 2019. december 16.-i ülésére 

 

Tárgy: A települési hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 

23/2016. (XI. 9.) önkormányzati rendelet módosítása. 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A jelenleg hatályos települési hulladékkal kapcsolatos önkormányzati rendelet 2016. 

november 10-én lépett hatályba. A közszolgáltató, a Viridis-Pannonia Nonprofit Kft. jelezte, 

hogy 2020. január 1. napjától a vegyes hulladék gyűjtéséhez használt edényzetre 

edényazonosító matrica kerül bevezetésre. Az ehhez szükséges matricát a közszolgáltató 

biztosítja az ingatlanhasználónak, amely tartalmazza az ingatlan címét és az ingatlanhasználó 

által igénybevett edényzet űrmértékét. Az edényazonosító matricával kapcsolatos szabályokat 

szükséges a rendeletben szerepeltetni, ezért vált indokolttá a rendelet módosítása. 

 

Kérem a T. Képviselő-testületet a módosító rendelet-tervezet megtárgyalására és a szükséges 

döntés meghozatalára. 

 

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: az edényazonosító tartalmazni fogja az ingatlan címét és az 

igénybevett edényzet űrmértékét, tehát pontosításra kerül a szolgáltatást igénybe 

vevők köre;  

 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: 
 a rendelet módosítása a magasabb szintű jogszabályoknak való megfelelés érdekében 

kötelező. 

 a rendelet elmaradásának következménye: törvényességi észrevétel lehet. 
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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, 2019. december 10. 

 

  

 dr. Varga Katalin 

 jegyző 


