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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 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 Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 90/2016. (X. 26.) 
határozatában döntött a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 4/2014. (II. 
27.) önkormányzati rendelet módosításának előkészítéséről. 
A határozatban foglaltaknak megfelelően, a környezet védelmének általános 
szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdése szerint, a rendelet 
módosításáról kikértük a Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főosztálya véleményét és a Veszprém Megyei Önkormányzat 
állásfoglalását, valamint tájékoztatásul megküldtük a szomszédos 
önkormányzatoknak. 
 
A előterjesztéshez 1. mellékletként csatolom a Fejér Megyei Kormányhivatal 
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya támogató véleményét. 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a 
rendeletet megalkotni szíveskedjék. 
 
 
Eplény, 2016. november 15. 
 
 
 Fiskál János 
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Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2016. (...) 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 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 
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Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 4/2014. (II. 27.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 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 közvetlen környezeti és egészségi 

következménye nincs. 
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ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: 
 A tervezet adminisztratív terheket az önkormányzatnál nem 

keletkeztet. 
 
2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás 

elmaradásának várható következményei: 
  

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 rendelet 2. §-át. 
A jogalkotás elmaradása esetén az önkormányzat mulasztásos jogsértést követne 
el. 

 
3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és 

pénzügyi feltételek: 
 

A tervezet elfogadása esetén többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételt nem igényel. 

 


