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 2. Napirend:  

 

Ügyiratszám:  40-10 /2021. 
 

ELŐTERJESZTÉS 
 

a Képviselő-testület  2021. július 8.-i nyilvános  ülésre 
 

Tárgy:  Zalahaláp  Község Képviselő-testületének /2021. (      ) 

önkormányzati rendelete a települési szilárd  hulladék 

kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról  szóló 17/2010. 

(XII.31.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

 

Előterjesztő: Bedő Lajos Sándor  polgármester 
 

Készítette:  Dr. Gelencsér Ottó jegyző 
Molnár Szabolcs főtanácsos 
 

Meghívottak:   

 

 

Döntéshozatal: 
 

 

 

A rendelet megalkotásához a megválasztott képviselő több , 

mint felének „igen” szavazat szüksége  (minősített többség) 
 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A Magyar Közlöny 2021. évi 30. számában megjelent az egyes energetikai és 

hulladékgazdálkodási tárgyú törvények módosításáról szóló 2021. évi II. törvény (a 

továbbiakban: Tv.), amely - többek között - módosította a hulladékról szóló 2012. évi 

CLXXXV. törvényt (a továbbiakban: Hgt.) A Tv. hatálybalépése annak 99. §-a alapján 

lépcsőzetes. A Tv. 51. § (1) bekezdése alapján a Hgt. 33.§-a - 2021. március 1-jével - az 

alábbi bekezdéssel egészült ki: "(4) A települési önkormányzat önkormányzati 

hulladékgazdálkodási közfeladat ellátási kötelezettsége nem mentesíti a települési 

önkormányzatot a Mötv. 13. § (1) bekezdés 5. pontjában foglalt köztisztasági feladatok 

ellátásának, azon belül is a közterületen elhagyott hulladék felszámolásával összefüggő 

kötelezettsége alól. Fentiek alapján a hulladékgazdálkodási tárgyú önkormányzati rendeletet 

felül kell vizsgálni, és a Hgt. 35. § (1) bek. h) pontjában foglalt rendelkezésekkel kiegészíteni.  
 

 

Általános indokolás 

 
A Magyar Közlöny 2021. évi 30. számában megjelent az egyes energetikai és 

hulladékgazdálkodási tárgyú törvények módosításáról szóló 2021. évi II. törvény (a 

továbbiakban: Tv.), amely - többek között - módosította a hulladékról szóló 2012. évi 

CLXXXV. törvényt (a továbbiakban: Hgt.) A Tv. hatálybalépése annak 99. §-a alapján 

lépcsőzetes. A Tv. 51. § (1) bekezdése alapján a Hgt. 33.§-a - 2021. március 1-jével - az 

alábbi bekezdéssel egészült ki:  
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"33.§ (4) A települési önkormányzat önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat 

ellátási kötelezettsége nem mentesíti a települési önkormányzatot a Mötv. 13. § (1) 

bekezdés 5. pontjában foglalt köztisztasági feladatok ellátásának, azon belül is a 

közterületen elhagyott hulladék felszámolásával összefüggő kötelezettsége alól." 
 
 A Tv. 52. § -a értelmében a Hgt. 35. § (1) bek. - 2021. március 1-jével - a következő ponttal 

egészült ki: 
 
 (35. § (1) A települési önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati rendeletben 

állapítja meg: 
 
  " h) az elhagyott hulladék felszámolásához szükséges helyi intézkedések körét" 
 
. Az állami hulladékgazdálkodási közfeladatok köre 2023. július 1-jétől jelentősen bővül. Az 

állam a közszolgáltatás országos szintű megszervezése helyett a hulladékgazdálkodási 

intézményi résztevékenység és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenység teljes 

körű ellátását veszi át. A közterületen elhagyott hulladék felszámolásának kötelezettsége 

ugyanakkor a Tv. 51. § (2) bekezdése értelmében (mint az Mötv. 13. § (1) bekezdés 5. 

pontjában foglalt köztisztasági feladat) 2023. július 1-től is önkormányzati feladat marad. 

Fentiek alapján a hulladékgazdálkodási tárgyú önkormányzati rendeletet felül kell 

vizsgálni, és a Hgt. 35. § (1) bek. h) pontjában foglalt rendelkezésekkel kiegészíteni.  
 
Tisztelt  Képviselő - testület ! 
 

A rendelet-tervezet részletes indokolását az alábbiak szerint terjesztjük elő. 
 

 

Részletes indokolás: 

 
1. §- 3. §-hoz A Rendelet az elhagyott hulladék felszámolásához szükséges helyi intézkedések 

körét tartalmazza 
 

 

2. §-hoz A rendelet hatályba lépő rendelkezésit tartalmazza. 
 

 

Kérem a Tisztelt  Képviselő-testületet  hogy a a rendelet módosításáról szóló rendeletet  

megalkotni szíveskedjen. 
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Zalahaláp  Község Képviselő-testületének /2021. (VII.      ) önkormányzati rendelete 

 a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról  szóló 17/2010. 

(XII.31.) önkormányzati rendelet módosításáról 

                                                                 (tervezet) 

Zalahaláp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékokról szóló 2012. évi 

CLXXXV. tv. 35. §(1) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény l3. § (1) bekezdés 19. pontjában 

,Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott 

feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. §  A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 

17/2010.(XII.31.) önkormányzati rendelet a következő 9/B. §  - al egészül ki: 

 

 

9/B. § (1)  A képviselő-testület a települési polgárőrség bevonásával rendszeresen 

területbejárást végez a településen az elhagyott hulladék felderítése érdekében. A település 

területén elhagyott hulladék felszámolása érdekében a képviselő-testület megteszi a 

szükséges intézkedéseket, melynek költségeit az önkormányzat költségvetésében biztosítja. 
 

(2) Az elhagyott vagy ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett hulladékot az 

önkormányzat külön megrendelésére a közszolgáltató összegyűjti, elszállítja, gondoskodik 

az elhagyott vagy ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett hulladék kezeléséről.” 

 

2.  §    A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba . 
 

 

Bedő Lajos Sándor                  Dr. Gelencsér Ottó    
   polgármester                                        jegyző 
 

Záradék: 

A rendeletet a mai napon kihirdetem. 

Zalahaláp  2021. július... 

 

Dr. Gelencsér Ottó 
        Jegyző 
 

 

 

Előzetes hatásvizsgálat 
 

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján 
                                                  ELŐZETES  HATÁSVIZSGÁLAT 

 

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 
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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”. 
 

A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) 

foglaltak várható hatásai – a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az 

alábbiak szerint összegezhetők: 
 

a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása 
aa) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai 
A Tervezet elfogadásából eredően az Önkormányzat rendszeresen bejárást tesz a településen a 

illegális hulladék felderítése miatt és az elhagyott hulladék elszállítása érdekében 

intézkedéseket tesz. 
 

ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei 
A Tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségügyi következményei alapján 

csökken az illegális hulladék a településen 
 

ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai 
A Tervezet elfogadása  adminisztratív többletterhet nem indukál.  
 

b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei 
A Rendeletben foglaltak a Hgt törvény általi megfelelőség biztosítása. 
 

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. Az önkormányzatnak biztosítani kell a pénzügyi 

feltételeket. 


