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E l ő t e r j e s z t é s  

a képviselő-testület 2017. június 26.-i ülésére 

 

Tárgy: A települési hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 

23/2016. (XI. 9.) önkormányzati rendelet módosítása. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A jelenleg hatályos települési szilárd hulladékkal kapcsolatos önkormányzati rendelet 2016. 

november 10.-én lépett hatályba. A Somogy Megyei Kormányhivatal tájékoztatást küldött a 

települési vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedény méretek közszolgáltató általi 

biztosítására vonatkozó szabályokról. A Kormányhivatal állásfoglalást kért a Nemzeti 

Fejlesztési Minisztérium Fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint Kiemelt 

Közszolgáltatásokért Felelős Államtitkárától. A szakmai véleményben kifejtésre került, hogy 

a közszolgáltatónak legalább 2 különböző gyűjtőedény méret választásának lehetőségét kell 

felajánlania, melyek közül az egyik nem haladja meg a 80 litert, a másik pedig a lakóingatlant 

egyedül és életvitelszerűen használó természetes személy ingatlanhasználó esetében a 60 

litert.  

A vonatkozó kormányrendelet biztosítja a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használó 

természetes személy ingatlanhasználók számára a legfeljebb 60 literes, míg egyéb természetes 

személy ingatlanhasználók számára a legfeljebb 80 literes űrmértékű gyűjtőedény 

használatára való jogosultságot. 

A szakmai vélemény szerint a lakóingatlant nem egyedül használó természetes személy 

ingatlanhasználó részére a legfeljebb 80 literes gyűjtőedény választásának lehetősége feltétel 

nélkül biztosítandó.  

A hatályos rendelet 1. melléklete határozza meg a közszolgáltató által felajánlott edényzet 

űrmértékét és a háztartások létszámát, mely nem felel meg a szakmai véleményben 

foglaltaknak, tehát ellentétes a magasabb rendű jogszabályokkal, ezért módosítani szükséges. 

 

Kérem a T. Képviselő-testületet a módosító rendelet-tervezet megtárgyalására és a szükséges 

döntés meghozatalára. 

 

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: 
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 társadalmi hatása: a hulladékkezeléssel kapcsolatos tudnivalók alaposabb 

megismerését szolgálja; minden ingatlanhasználó számára biztosítja a 80 literes 

edényzet igénybevételét. 

 gazdasági hatása: a módosító rendeletnek gazdasági hatása nincs. 

 költségvetési hatása: plusz kiadást nem jelent. 

 

b) környezeti és egészségi következmények: a módosító rendeletnek környezeti, egészségügyi 

hatása nincs. 

 

c) adminisztratív terheket befolyásoló hatások: nincs. 

  

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: 
 a rendelet módosítása a magasabb rendű jogszabályoknak való megfelelés érdekében 

szükséges. 

 a rendelet elmaradásának következménye: 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. 

 

Segesd, 2017. június 21. 

 

  

 dr. Varga Katalin 

 jegyző 


