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Tisztelt Képviselő-testület!
2016. április 1-i hatállyal módosult a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény
(Htv.),
kiegészülve
az
állami
hulladékgazdálkodási
közfeladatról
szóló
rendelkezésekkel.
A
2016-ban
kiadott
Országos
Hulladékgazdálkodási
Közszolgáltatási Tervben foglaltaknak való megfelelés érdekében a „VHK” Veszprémi
Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. felülvizsgálta a saját rendszerének
a működését. A vizsgálatot követően javaslatot tett a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatásról szóló 4/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelet egyes
bekezdéseinek pontosítására.
Javaslat a rendelettervezet pontosítására:
A többlethulladék elszállítására használatos gyűjtőzsákok mérete a Közszolgáltató
rendszeréhez illeszkedve 110 literesre módosul.
Pontosításra kerül a nem természetes személyek esetében a gyűjtőedények minimális
méretének a meghatározása.
Köztisztasági okokból, a gyakori gyűjtőedény túlcsordulások miatt a korábbi 5 helyett
már 3 alkalom után felszólítást kap az ingatlanhasználó, aki lehet természetes
személy, gazdálkodó szervezet, vagy egyéb szervezet
A szabványos gyűjtőedény beszerzésére a Közszolgáltató vagy alvállalkozó
ügyfélszolgálatán lesz lehetőség. Pontosításra kerül, hogy a közszolgáltató
felelőssége a neki felróható károkozás esetén kívül, a gyűjtőedény állagában
bekövetkezett kárért csak a nála vásárolt edényzet esetében érvényesíthető.
A házhoz menő lomtalanítás időszakának vége október 31-ről szeptember 30-ra
módosul, illetve a továbbiakban a tavaszi és őszi zöldhulladék gyűjtés előre
meghirdetett időpontban történik, de előzetes egyeztetésre nem lesz szükség.
A különleges kezelést igénylő hulladékok leadására ezen túl a Kistó u. 8. szám alatti
hulladékgyűjtő udvarban lesz lehetőség, ugyanis e szolgáltatás kihasználtsága
elenyésző volt.
Fentiekre tekintettel, a törvénynek az önkormányzati rendelet alkotására adott
felhatalmazását is figyelembe véve, módosítani szükséges a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatásról szóló 4/2014. (II. 27.) önkormányzati rendeletet.
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a
továbbiakban: Kvtv.) 46. § (2) bekezdésének c) pontja szerint a megyei
önkormányzat az épített és természeti környezet védelmével kapcsolatos feladatainak
ellátása érdekében állást foglal a települési önkormányzatok környezetvédelmet
érintő rendeleteinek tervezetével kapcsolatban.
A Kvtv. 48. § (3) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a „települések környezetvédelmi
tárgyú rendeleteinek, határozatainak tervezetét, illetve a környezet állapotát érintő
terveinek tervezetét, a környezetvédelmi programot a szomszédos és az érintett
önkormányzatoknak tájékoztatásul, az illetékes környezetvédelmi igazgatási szervnek
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véleményezésre megküldi. A környezetvédelmi igazgatási szerv szakmai
véleményéről harminc napon belül tájékoztatja a települési önkormányzatot.
A rendelet módosításáról kikértük a Veszprémi Járási Hivatal Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főosztálya véleményét és a Veszprém Megyei Önkormányzat
állásfoglalását,
valamint
tájékoztatásul
megküldtük
a
szomszédos
önkormányzatoknak.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a
rendeletet megalkotni szíveskedjék.
Eplény, 2017. június 17.

Fiskál János
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Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2017. (...) önkormányzati rendelete
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 4/2014. (II. 27.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi
CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Veszprém Megyei
Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi
Főosztálya véleményének kikérésével és a Veszprém Megyei Önkormányzat
állásfoglalása alapján a következőket rendeli el:
1. §

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 4/2014. (II. 27.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 2. § (2) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
„2. §
(2)
A Közszolgáltató alvállalkozójaként a „VHK” Veszprémi
Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Non-profit Korlátolt Felelősségű
Társaság végzi:
a) a települési hulladékok gyűjtését, elszállítását, kezelésre történő
átadását,
b) az Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Projekthez tartozó veszprémi
hulladékgyűjtő szigetek és válogatócsarnok üzemeltetését,
c) hulladékgyűjtő udvar és hulladékgyűjtő telephely üzemeltetését.”

2. §

Az Ör. 3. § (2)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (2) Természetes személy ingatlanhasználó esetében a szokásos
mennyiségen felül nem rendszeresen keletkező vegyes hulladék eseti
összegyűjtése, díj fizetése mellett, a Közszolgáltató által biztosított,
emblémázott 110 literes gyűjtőzsákban történik.”
(3) Nem természetes személy ingatlanhasználó az alábbi gyűjtőedényeket
veheti igénybe:
a) rendszeres gyűjtőjáratban gyűjtött hulladék esetében 80, 120, 240,
360, 660, 770, 1100 literes gyűjtőedény,
b) külön megrendelés alapján gyűjtött hulladék esetében a Közszolgáltató
és az ingatlanhasználó megállapodása alapján.”

3. §

Az Ör. 5. § (8) bekezdése helyében a következő rendelkezés lép:
„5. § (8) A Közszolgáltató felel az edényzet állagában keletkezett olyan
kárért, amelyet a szállítás során szándékos vagy gondatlan
magatartásával, vagy szakszerűtlen ürítéssel okozott. A Közszolgáltatói
felelősség a természetes elhasználódásból eredő károkra nem terjed ki.
A Közszolgáltató felelőssége a nála vásárolt gyűjtőedényre a gyűjtőedény
gyártásától számított 5 éven túl – tekintettel a gyűjtőedény természetes
elhasználódására – a gyűjtőedény állagában bekövetkezett kárra nem
terjed ki.”
4

4. §

Az Ör. 7. § (2) bekezdése helyében a következő rendelkezés lép:
„7. § (2) A Közszolgáltató a rendszeres hulladékbegyűjtést úgy szervezi
meg, hogy az általa meghatározott napon az érintett területen bármely
okból (pl. rendkívüli időjárási események) azt elvégezni nem tudja, az
elmaradt közszolgáltatást az ingatlanra vonatkozó következő szombaton
vagy következő járatnapon pótolja. A pótlás időpontját a Közszolgáltató
weboldalán közzéteszi.”

5. §

Az Ör. 8. § (1) bekezdése helyében a következő rendelkezés lép:
„8. § (1) A Közszolgáltató természetes személy ingatlanhasználó részére
évente egy alkalommal a következő házhoz menő szolgáltatásokat
biztosítja:
a) május 1-től szeptember 30-ig terjedő időszakban lom hulladékgyűjtést,
b) az őszi időszakban zöldhulladék gyűjtést.”

6. §

1. Az Ör. 12. § (2) bekezdésében a „hulladékudvart” szövegrész helyébe
„hulladékgyűjtő udvart” szöveg lép.
2. Az Ör. 12. § (3) bekezdésében a „hulladékudvaron” szövegrész helyébe
„hulladékgyűjtő udvaron” szöveg lép.

7. §

Az Ör. 15. § (2) bekezdése helyében a következő rendelkezés lép:
„15. § (2) Az ingatlanhasználó – a rendeletben meghatározott kivételekkel
– akkor is köteles a közszolgáltatási díjat megfizetni, ha a Közszolgáltató
igazolni tudja, hogy felajánlotta az ingatlanhasználónak a szolgáltatás
nyújtását, vagy a szolgáltatás nyújtására rendelkezésre állt.”

8. §

Az Ör. 21. § (3) bekezdés b) pontja helyében a következő rendelkezés lép:
„21. § (3) A szüneteltetésre vonatkozó kérelemhez csatolni kell:
b) számlaegyenleget, amely a víz- vagy áramfogyasztást érintően
bizonyítja, hogy az ingatlant senki nem használja.”

9. § (1)
(2)

Ez a rendelet 2017. július 1-jén lép hatályba.
Hatályát veszti az Ör. 3. melléklet „1. Házhoz menő különleges kezelést
igénylő hulladékszállítás” pontja.
Fiskál János s.k.
polgármester

dr. Mohos Gábor s.k.
jegyző
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Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 4/2014. (II. 27.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló
.../2017. (…) önkormányzati rendelet
előzetes hatásvizsgálata
I.
A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a
továbbiakban Jat.) 17. §-a szerint:
17. § (1) A jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó
részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás
várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről
önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét
tájékoztatni kell. [...]
(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell
a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
ab) környezeti és egészségi következményeit,
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás
elmaradásának várható következményeit, és
c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és
pénzügyi feltételeket”.
II.
A környezet védelmének általános szabályairól szóló rendelet módosításának
tervezetében (a továbbiakban Tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat. 17. § (2)
bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők.
1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása
E körben a Jat szerint „különösen” a következő kategóriákat kell vizsgálni.
a)

A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai
aa) A tervezet társadalmi hatásai: A tervezetnek közvetlen társadalmi
hatása nincs.
A tervezet gazdasági hatásai: A tervezetnek közvetlen gazdasági
hatása nincs.
A tervezet költségvetési hatásai: A tervezetnek közvetlen költségvetési
hatása nincs.

ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei:
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A tervezetben foglaltaknak
következménye nincs.

közvetlen

környezeti

ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
A tervezet
keletkeztet.

adminisztratív

terheket

az

és

egészségi

önkormányzatnál

2. A
jogszabály
megalkotásának
szükségessége,
elmaradásának várható következményei:

a

nem

jogalkotás

2016. április 1-i hatállyal módosult a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény
(Htv.), kiegészülve az állami hulladékgazdálkodási közfeladatról szóló
rendelkezésekkel. A Htv. szerint a települési önkormányzat képviselő-testülete
önkormányzati rendeletben állapítja meg
a) az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat tartalmát, a közszolgáltatási
terület határait az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervben
foglaltakkal összhangban;
b) a közszolgáltató tagjai, illetve
az
alvállalkozó
által
végzett
hulladékgazdálkodási tevékenységet, továbbá a tagoknak, illetve az
alvállalkozónak a közszolgáltatás egészéhez viszonyított arányát, ha a
közszolgáltatást a közszolgáltató több tagja, illetve alvállalkozó végzi.
A törvénynek az önkormányzati rendelet alkotására adott felhatalmazását is
figyelembe véve, módosítani szükséges a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról
szóló 4/2014. (II. 27.) önkormányzati rendeletét.
3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és
pénzügyi feltételek:
A tervezet elfogadása esetén többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételt nem igényel.
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