
EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
POLGÁRMESTERE 

 

 
Szám: EPL/36/15/2016. 
 
 
 

E l ő t e r j e s z t é s  
 
 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
 

2016. október 26-i  
ülésére 

 
 
 
Tárgy: A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 4/2014. (II. 27.) 

önkormányzati rendelet módosításának véleményezése 
 
 
Előadó: Fiskál János polgármester 
 
Előterjesztés tartalma: határozat 
 
Szavazás módja: egyszerű többség 
 
Az előterjesztés készítésében részt vett:  Gericsné dr. Nagy Andrea 

jogtanácsos  
             Lőczi Árpád csoportvezető 

 

 
 
Az előterjesztés törvényességi vizsgálatát végezte:  

dr. Dénes Zsuzsanna  
irodavezető 



 

2 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
2016. április 1-i hatállyal módosult a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 
(Htv.), kiegészülve az állami hulladékgazdálkodási közfeladatról szóló 
rendelkezésekkel.  
Létrejött a közfeladatok ellátására a koordináló szervezet, amely javaslatot tesz a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás közszolgáltatási területek szerinti lehatárolására 
és szabályozására. 
Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési 
Önkormányzati Társulás mint ajánlatkérő által lefolytatott közbeszerzési eljárás 
eredményeként a közszolgáltató az ÉBH Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási 
Nonprofit Kft. 
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. 

 
Fentiekre tekintettel, a törvénynek az önkormányzati rendelet alkotására adott 
felhatalmazását is figyelembe véve, módosítani szükséges a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatásról szóló 4/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. §-át. 
 
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.”  
 
(A határozati javaslat 1. melléklete tartalmazza a javasolt módosítást, az előterjesztés 
1. melléklete pedig a jelenleg hatályos rendelet szövegét.) 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a környezetvédelmi igazgatási szerv 
véleményének kikérése előtt alakítsa ki álláspontját a rendelettervezetről. 
 
 
Eplény, 2016. október 19. 
 
 
 Fiskál János 
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HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2016. (X. 26.) határozata 

 
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 4/2014. (II. 27.) 

önkormányzati rendelet módosításának előkészítéséről 
 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete „A hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatásról szóló 4/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításának 
véleményezése” című előterjesztést megtárgyalta, és a következő döntést hozza: 
 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatásról szóló 4/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelet 
módosításával – mely a határozat 1. mellékletét képezi – egyetért. 

 
2. A képviselő-testület a rendelet módosításáról a Fejér Megyei Kormányhivatal 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya véleményének és a 
Veszprém Megyei Önkormányzat állásfoglalásának ismeretében dönt. 

 
3. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a környezetvédelmi hatóság 

és a Veszprém Megyei Önkormányzat felé a szükséges intézkedéseket 
megtegye. 

 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő:  2. pontban: a beérkezett vélemény és állásfoglalást követően, a 

novemberi képviselő-testületi ülés 
    3. pontban: azonnal  
 
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Lőczi Árpád 
      csoportvezető 
 
 
Eplény, 2016. október 26. 
 
 
 

Fiskál János s.k. 
polgármester 

dr. Mohos Gábor s.k. 
jegyző 
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1. melléklet Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2016. (X. 26.) határozatához 

 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2016. (...) önkormányzati rendelete (TERVEZET) 

 
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 Fejér Megyei 
Kormányhivatal 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 2. § helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„2. § (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatást az ÉBH Észak-Balatoni 
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (8200 Veszprém, Házgyári út 1.) 
nyújtja (a továbbiakban: Közszolgáltató). 

 (2)  A Közszolgáltató tagjaként 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) hulladékudvar és hulladékgyűjtő telephely üzemeltetését. 
 (3) Közszolgáltató végzi az Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási 

Projekthez tartozó királyszentistváni hulladékkezelő központ 
üzemeltetését. 

 (4) A közszolgáltató Eplény község közigazgatási területén biztosítja a 
közszolgáltatást.” 

 
2. §  Ez a rendelet 2016. december 1-jén lép hatályba.  
 
 
 

Fiskál János s.k. 
polgármester 

dr. Mohos Gábor s.k. 
jegyző 

 
 
 


