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Tisztelt Képviselő-testület!
Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testületének a települési szilárd hulladék kezelésével
kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 17/2010. (XII.31.).Ör. rendeletének (a továbbiakban: Rendelet):
az időközben bekövetkezett jogszabályi változások miatti
indokolt a hulladékszállítási
közszolgáltatásokra vonatkozó részeinek felülvizsgálata.

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS
A hulladék gazdálkodás területén bekövetkezett jogszabályi változások, miatt az Észak-Balatoni
Hulladékgazdálkodási Rendszer üzemeltetésére és az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési
Szilárd hulladék Kezelési Önkormányzati Társulás településein a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás ellátására 2009. november 12-én létrejött és kétszer módosított Közszolgáltatási
Szerződést aláíró felek együttesen nyilatkoztak az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló
és Vagyonkezelő Zrt. felé arról, hogy a hatályos Közszolgáltatási Szerződés keretei között a Társulás
teljes közszolgáltatási területére vonatkozóan hulladékgazdálkodási közszolgáltatónak az ÉBH ÉszakBalatoni Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-t tekintik. A közszolgáltatási feladat ellátásában a
Közszolgáltatási Szerződésben foglalt feladatmegosztás szerint az NHSZ Tapolca Nonprofit Kft.
közreműködőként vesz részt.
A nyilatkozatban foglaltakat az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő
Zrt. elfogadta, a Társulás területén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladat ellátása a jövőben a
nyilatkozat szerint történik.
Fentiekre tekintettel a helyi rendelet módosítása szükséges akképpen, hogy hulladékgazdálkodási
közszolgáltatóként az ÉBH Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft kerül megnevezésre,
továbbá a Ht. 35. §. (1) bekezdés b) pontjában foglaltaknak megfelelően nevesítésre kerül a
gyűjtőkörzet szerint illetékes gazdasági társaság mint aki a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék
átvételét, gyűjtését, elszállítását közreműködőként végzi.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet hogy fentiek alapján az előterjesztést megvitatni és elfogadni
szíveskedjen.
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RÉSZLETES INDOKOLÁS
1. §-hoz
A Rendelet 1. § -ában szabályozásra kerül a hulladékszállítási közszolgáltató és közreműködőként a
közszolgáltatás nyújtásában részvevő szervezet.
2. §-hoz
A Rendelet hatályba lépését szabályozó rendelkezéseit tartalmazza.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni, és elfogadni szíveskedjen.

Zalahaláp, 2016. október

Bedő Lajos Sándor
polgármester

2

Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testületének
…./2016. (XI.14.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos
közszolgáltatásról szóló 17/2010. (XII.31.) Ör. rendelet
módosításáról.
Zalahaláp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény
35. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) a) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § A Rendelet 1. § (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„1. § (1)

2. §

A település közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező
helyi közszolgáltatás teljesítésére kizárólagosan jogosult közszolgáltató az ÉBH ÉszakBalatoni Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. A közszolgáltatási feladat ellátásában a
Közszolgáltatási Szerződésben foglalt feladatmegosztás szerint a hulladék átvételében,
gyűjtésében, elszállításában közreműködőként vesz részt az NHSZ Tapolca Kft.
(Tapolca, Halápi u. 33.)”

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Bedő Lajos Sándor
Polgármester

Dr. Gelencsér Ottó
jegyző

Záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdettem:
Lesenceistvánd, 2016. november 14.

Dr. Gelencsér Ottó
jegyző
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Előzetes hatásvizsgálat
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján
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 képviselőtestületét 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”.
a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása
aa) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai
Jelentős hatás nem várható.
ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei
Jelentős hatás nem várható.
ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai
A Tervezet elfogadásával adminisztratív terhek nem keletkeznek
b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén nem felelne meg a rendelet a hatályos jogszabályoknak.
c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi, szervezeti,
és tárgyi feltételt nem igényel.
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