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Tárgya: a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi 

közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról szóló rendelet 

módosítása 

Készítette: dr. Szabó Tímea, körjegyző 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati 

Társulás Elnöke az előterjesztés mellékletét képező levelében adott tájékoztatást arról, hogy 

2012. július 1-jétől a Királyszentistváni Hulladékkezelő Központ működtetése módosított 

egységes környezethasználati engedély alapján megkezdődik.  

Ennek következtében az önkormányzatokra – többek között – rendelet alkotási kötelezettség 

hárul egyrészt a díjak, másrészt a közszolgáltató és a hulladéklerakó megjelölése tekintetében. 

Kékkút esetében az új rendszer megindulásától alkalmazandó díjak a korábbiakban már 

elfogadásra kerültek, így az erre vonatkozó rendelkezéseket már nem szükséges módosítani. 

Ugyanakkor a szolgáltató és a hulladéklerakó meghatározása, a hulladékgyűjtő edények 

közötti választás lehetőségének biztosítása miatt szükséges a rendeletet egy-két ponton 

módosítani.  

 

INDOKOLÁS 

A fentiekben és a mellékelt levélben írtak szerint a módosítás elfogadásával felel majd meg az 

Önkormányzat rendelete az Észak-Balatoni Regionális Szilárdhulladék Kezelési Rendszernek, 

a társulási megállapodásban, valamint a közszolgáltatási szerződésben vállalt 

kötelezettségeknek. 

 

A tervezet 1. §-a a közszolgáltatók meghatározását célozza.  

A tervezet 2. §-a a hulladékgyűjtő edények közötti, a keletkezett hulladékmennyiségnek 

megfelelő választási lehetőséget biztosítja, egyben kötelezi az ingatlantulajdonosokat legalább 

egy gyűjtő edény igénybe vételére. 

A tervezet 3. §-a a hulladék lerakó helyet jelöli meg.  

A hatályon kívül helyezésre javasolt rendelkezések: 

- a rendelet 1. § (3) bekezdésében a Képviselő-testület még csak célként tűzte ki a szelektív 

hulladékgyűjtés bevezetését, ami mostanra megvalósult, így a célkitűzés „kimondás” 

feleslegessé vált; 

- a 4. § (3) bekezdése a 80 l-es hulladékgyűjtő edény kedvezményes igénybe vételi 

lehetőségét tartalmazta a rendszer teljes körű üzembe helyezéséig, mivel ez mostanra 

megvalósult, így e szabály fenntartása is fölösleges; 

- 8. § megjelölt bekezdése a hulladékgyűjtő edényekkel kapcsolatos, a korábbi rendszernek 

megfelelő szabályokat tartalmaznak; 

A 23. § (12) bekezdése a szolgáltatót (Remondis Kft.), a szolgáltató megjelölését a tervezet 1. 

§-ával megállapított 2. § (6) bekezdése rendezi. 

 

 

 

 

 



 

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT 

 

A rendszer működtetésével a hulladék kezelés korszerű, az Európai Unió elvárásainak 

megfelelő módon, a pályázati ütemtervnek megfelelően valósul meg. 

A változtatásnak az Önkormányzat és a Körjegyzőség részére adminisztratív terheket 

befolyásoló különösebb hatása nincs, alkalmazásához külön személyi, tárgyi feltételek nem 

szükségesek.  

 

TÁRSADALMI EGYEZTETÉS 

Az önkormányzati rendeletek társadalmi egyeztetését szabályozó 10/2011. (X. 01.) 

önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a) pontja alapján nem kell társadalmi egyeztetésre 

bocsátani azt a tervezetet, ami fizetési kötelezettségről szól, a c) pont szerint, melynek sürgős 

elfogadásához kiemelkedő közérdek fűződik. 

Noha a fentiekben írtak szerint a díjak a korábbiakban már meghatározásra kerültek, de a 

módosítás alapvetően a díjat is meghatározó rendelethez kapcsolódik, ezentúl a tervezet azon 

rendelkezése, mely szerint az ingatlantulajdonos legalább egy a keletkezett 

hulladékmennyiségnek megfelelő méretű gyűjtőedényt köteles használni, egyben közvetve az 

ingatlantulajdonos díj fizetési kötelezettségét is jelenti. A kisebb méretű edény választásának 

lehetőségével ugyanakkor a díj a kisebb hulladékmennyiségnek megfelelően mérséklődhet. 

Ezen túl a közszolgáltatási szerződés VII. A Társulásban részt vevő Önkormányzatok (tagok) 

kötelezettségei része 6. pontja szerint a részt vevő önkormányzatok a vonatkozó 

rendeletalkotási jogkörüket a Társulási Megállapodásban foglaltak betartásával és a Társulás 

döntéseinek megfelelően gyakorolják. 

Tekintettel arra, hogy a rendszer július 1. óta működik, a tervezet sürgős elfogadásához a 

fentiek miatt és az ingatlantulajdonosok részére való választás lehetőségének biztosítása miatt 

is kiemelkedő közérdek fűződik.   

 

Kővágóörs, 2012. július 13. 

 

 

         Dr. Szabó Tímea 

              körjegyző 

 

  


