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Tisztelt Képviselő-testület!
2016. április 1-jei hatállyal módosult a hulladékról szóló 2012.évi CLXXXV. törvény,
kiegészül az állami hulladékgazdálkodási közfeladatról szóló rendelkezésekkel.
Létrejött a közfeladatok ellátására a koordináló szervezet, amely beszedi a
közszolgáltatási díjat és kifizeti a közszolgáltatóknak a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási díj megállapításáért felelős miniszter által meghatározott szolgáltatási
díjat, valamint kezeli a közszolgáltatás keretében keletkező kintlévőségeket.
Fentiekre tekintettel, a törvénynek az önkormányzati rendelet alkotására adott
felhatalmazását is figyelembe véve, a számlázással és személyes adatok kezelésével
kapcsolatos helyi jogszabályi rendelkezéseket hatályon kívül kell helyezni.
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3)
bekezdése szerint „a települési önkormányzat 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 véleményezésre
megküldi. A környezetvédelmi igazgatási szerv szakmai véleményéről harminc napon
belül tájékoztatja a települési önkormányzatot.”

Az előterjesztéshez 1. mellékletként csatolt, a Fejér Megyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály KTF-7534/2016. számú támogató
véleményének ismeretében terjesztem a képviselő-testület elé a rendelettervezetet.
A Veszprém Megyei Önkormányzattól – a megküldött felkérésünkre – eltérő
állásfoglalás nem érkezett.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a
rendeletet megalkotni szíveskedjen.
Eplény, 2016. április 13.
Fiskál János
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Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2016. (...) önkormányzati rendelete
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról
szóló 4/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek
hatályon kívül helyezéséről
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jogalkotásról szóló 2010.évi
CXXX. törvény 10. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva,
a Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
véleménye alapján, és a Veszprém Megyei Önkormányzat állásfoglalása kikérésével a
következőket rendeli el:
1. § Hatályát veszti a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 1/2014. (I. 30.)
önkormányzati rendelet:
1. 15. § (1), (3) bekezdése,
2. 10. alcíme, 20. §-a
2. § Ez a rendelet 2016. május 1-jén lép hatályba.

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 egyes rendelkezéseinek hatályon kívül
helyezéséről szóló …/2016. (…) 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 helyi adókról 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:
A tervezetben foglaltaknak
következménye nincs.
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közvetlen

környezeti

és

egészségi

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

adminisztratív

terheket

az

önkormányzatnál

2. A
jogszabály
megalkotásának
szükségessége,
elmaradásának várható következményei:

a

nem

jogalkotás

Létrejött az állami koordináló szervezet, amely beszedi a közszolgáltatási díjat és
kifizeti a közszolgáltatóknak a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj
megállapításáért felelős miniszter által meghatározott szolgáltatási díjat, valamint
kezeli a közszolgáltatás keretében keletkező kintlévőségeket. A törvénynek az
önkormányzati rendelet alkotására adott felhatalmazását is figyelembe véve, a
számlázással és személyes adatok kezelésével kapcsolatos helyi jogszabályi
rendelkezéseket hatályon kívül kell helyezni. A jogalkotás elmaradása esetén az
önkormányzati rendelet ellentétes lenne a magasabb szintű jogszabállyal.
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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