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Előterjesztés 

a képviselő-testület 2016. november 7.-i ülésére 

Tárgy: A települési hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 
rendelet elfogadása. 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének a települési szilárd hulladékkal 
kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 5/2015. (II. 24.) számú rendeletére 
a Somogy Megyei Kormányhivatal 2016. július 19-én kelt SOB/03/1496/2016. ügyiratszámon 
törvényességi felhívást tett. 
A törvényességi felhívás kifogásolta, hogy az önkormányzati rendelet címe a települési szilárd 
hulladék kifejezést tartalmazza, viszont a hulladékról szóló törvény bevezette a települési 
hulladék fogalmát. Mivel az önkormányzati rendelet címe nem módosítható, ezért új rendelet 
megalkotása vált szükségessé.  
A törvényességi felhívás szerint a közszolgáltató a hulladékgyűjtő edény űrméretére 
vonatkozó lehetőséget nem kötheti az ingatlant használó természetes személyek számához. A 
megalkotott új rendelet szerint – a közszolgáltatási szerződéssel összhangban – a 80 literes 
edényzetet 1 és 2 fős háztartások vehetik igénybe. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 
végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése 
értelmében a közszolgáltatónak biztosítania kell azt, hogy az ingatlanhasználó legalább 2 
különböző űrmértékű gyűjtőedény közül választhasson. A Korm. rendelet 7. § (2) bekezdés b) 
pontja szerint a közszolgáltató úgy ajánlja fel a választási lehetőséget, hogy a választható 
gyűjtőedény űrmértéke igazodjon az érintett ingatlanon képződő hulladék mennyiségéhez, 
figyelembe véve az épített ingatlant használó természetes személyek számát. A közszolgáltató 
a hivatkozott jogszabályhelyek kapcsán ellentétes szabályozást állapított meg, ezért továbbra 
is tartja magát ahhoz, hogy a 80 literes edényzet választását a 2 fős háztartásoknak biztosítja. 
Ennek felel meg a közszolgáltatási szerződés és a megalkotott önkormányzati rendelet is. 
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII. 31.) 
Korm. rendelet 7. § (1) bekezdés b.) pontja egyértelműen meghatározza a 60 literes 
edényzetre jogosultak körét. Az Ör. alapján a 1 fős háztartások 60, 80, 120, 240 literes 
edényzeteket vehetnek igénybe, a 2 fős háztartások 80, 120, 240 literes edényzeteket 
választhatnak, míg a 3 vagy annál több fős háztartások 120 és 240 literes edényzeteket 
vehetnek igénybe. 



A hatályát vesztő önkormányzati rendelet tartalmazta a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat. Mivel a 
hulladékról szóló törvényben ez 2016. április 1-je óta nem szerepel, az új önkormányzati 
rendelet már szabályozza.  

Az megalkotásra került új rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés egyes 
tartalmi elemeivel - törvényességi felhívásban foglaltak szerint - kiegészítésre került (KÜJ 
azonosító és KTJ azonosító). 

Tehát a törvényességi felhívásban foglaltak és a jogszabályi követelmények 
figyelembevételével került megalkotásra az új települési hulladékra vonatkozó önkormányzati 
rendelet. 

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: követi a szennyező fizet elvének érvényre juttatását, 
➢ gazdasági hatása: nem számottevő, tekintettel a szemétszállítási díjat fizető családokra 

vonatkozó adókedvezményre, 
➢ költségvetési hatása: az önkormányzati költségvetésre nincs hatása. 

b) környezeti és egészségi következmények: 
➢ a közszolgáltatás által biztosított a települési hulladék szakszerű elszállítása, 

környezetbe kerülésének megakadályozása, valamint a tiszta és egészséges környezet 
biztosítása. 

c) adminisztratív terheket befolyásoló hatások: 
➢ nincs. 

  
A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei: 

➢ a rendelet megalkotása kötelező, 
➢ a rendelet elmaradása esetén nem biztosítható az összhang a helyi szabályozás és a 

közszolgáltatási szerződés között; törvényességi észrevétel lehet. 
  
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. 

Beleg, 2016. október 28. 
            Tamás Csaba 
             polgármester


