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Tisztelt Képviselő-testület!
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Hgt.) a
hulladékgazdálkodásra vonatkozó szabályozást alapvetően megváltoztatta, ezért szükséges az
e tárgykörben korábbiakban alkotott önkormányzati rendelet ennek megfelelő módosítása. E
kötelezettség teljesítéseként a korábbiakban már sor került a települési szilárd
hulladékkezelésről szóló 9/2007. (VII. 16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Hgr.)
módosítására, melynek során az idei évtől hatályba lépett leglényegesebb változásnak –
megszűnt a képviselő-testületek díj megállapítási jogköre – megfelelően a díjakra vonatkozó
rendelkezések a Hgr-ből hatályon kívül helyezésre kerültek.
E változtatáson túl a teljes összhang megteremtése érdekében szükségesek egyéb, az
indokolás részben kifejtett módosítások is.
INDOKOLÁS
A Hgr. módosítása a megváltozott magasabb szintű szabályozással való összhang
megteremtése érdekében szükséges.
A tervezet 1. §-a a közszolgáltatási szerződésre vonatkozó rendelkezésekkel egészíti ki a Hgrt, a 2. § a szelektív hulladékgyűjtő edények kialakításáról rendelkezik.
A tervezet 3-6. §-a tartalmazza a szövegcserés módosító rendelkezéseket, melyek közül a
legtöbb az ingatlantulajdonos fogalmat célozza kicserélni az ingatlanhasználó fogalomra a
Hgt-nek megfelelően.
A tervezet 7. §-ában a magasabb szintű szabályozással össze nem egyeztethető vagy az ott
már szereplő rendelkezések hatályon kívül helyezését célozza.

Előzetes hatásvizsgálat
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján
A rendelet-tervezet megjelölése és címe: Kékkút Község Önkormányzata Képviselőtestületének …/2013. (..….) önkormányzati rendelete a
települési szilárd hulladékkezelésről szóló 9/2007. (VII. 16.)
önkormányzati rendelete módosításáról
Társadalmi-gazdasági hatása: Nincs
Költségvetési hatása:
Nincs
Környezeti, egészségi következményei: Nincs
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Nincs
Egyéb hatása:
Nincs.
A rendelet megalkotásának szükségessége: A magasabb szintű jogszabállyal történő összhang
megteremtése.

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

- személyi: nincs
- szervezeti: nincs
- tárgyi: nincs
- pénzügyi: nincs

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megvitatni szíveskedjenek.
Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2013.(….) önkormányzati rendelete
A települési szilárd hulladékkezelésről szóló 9/2007. (VII. 16.) önkormányzati rendelete
módosításáról
Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV.
törvény 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a hulladékról szóló 2012. évi
CLXXXV. törvény 35. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli
el:
1. § Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének a települési szilárd
hulladékkezelésről szóló 9/2007. (VII. 16.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Hgr.) 3.
§-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A közszolgáltatás ellátásra vonatkozó részletes feltételeket az önkormányzat és a
szolgáltató által kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés rögzíti, mely a
hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény és a közszolgáltató kiválasztásáról és a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről szóló 317/2013. (VIII. 28.) Korm.
rendeletben meghatározottakon kívül tartalmazza:
a) a közszolgáltatási szerződés időbeli hatályát;
b) a közszolgáltatás ellátásához szükséges vagyonnal és a finanszírozással kapcsolatos
rendelkezéseket;
c) a szerződés módosításával kapcsolatos rendelkezéseket.”
2. § A Hgr. a következő 11/A. §-al egészül ki:
„11/A. § (1) A szelektív hulladékgyűjtés céljára közterületre kihelyezett konténer áll az
ingatlanhasználó rendelkezésére, melybe kizárólag a rendeltetésének megfelelő anyag
helyezhető.
(2) A szelektív hulladékgyűjtés céljára kihelyezett konténer kialakítása jelzi rendeltetését:
a) jelöléssel, felirattal ellátott vagy
b) speciális kialakítású, így különösen más színű.
(3) A szelektív hulladékgyűjtés céljára kihelyezett konténerek rendszeres ürítése a szolgáltató
feladata.
3. § (1) A Hgr. 1. § (1) bekezdésében, 2. § (3) bekezdésében, 4. § (2) bekezdésében, 5. § (1)(2) bekezdésében, 6. § (4) bekezdésében, 7. § (1) és (3) bekezdésében, 8. § (4) bekezdésében,
9. § (1)-(3) bekezdésében, 10. §-ában, 13. § (4) bekezdésében, 14. § (2) bekezdésében, 15. §
(11)-(12) és (15) bekezdésében az „ingatlantulajdonos” szövegrész helyébe az
„ingatlanhasználó” szövegrész lép.
(2) A Hgr. 3. § (1) bekezdésében az „ingatlantulajdonosoknál” szövegrész helyébe az
ingatlanhasználóknál” szövegrész lép.

(3) A Hgr. 4. § (1) bekezdésében az „ingatlantulajdonosok” szövegrész helyébe az
„ingatlanhasználók” szövegrész lép.
(4) § A Hgr. 5. § (5) bekezdésében, 14. § (2) bekezdésében az „ingatlantulajdonost”
szövegrész helyébe az „ingatlanhasználót” szövegrész lép.
(5) A Hgr. 13. § (2) bekezdésében az „ingatlantulajdonosokat” szövegrész helyébe az
„ingatlanhasználókat” szövegrész lép.
(6) A Hgr. 14. § (2) bekezdésében, 15. § (15) bekezdésében az „ingatlantulajdonossal”
szövegrész helyébe az „ingatlanhasználóval” szövegrész lép.
(7) A Hgr. 15. § (11) bekezdésében a „tulajdonosa” szövegrész helyébe a „használója”
szövegrész lép.
4. § A Hgr. 2. § (6) bekezdés a) pontjában a „Remondis Tapolca Kft” szövegrész helyébe az
„Észak-Balatoni Hulladékkezelési Konzorcium tagja, a Rmondis Tapolca Környezetvédelmi
Szolgáltató Kft.” szövegrész lép;
5. § A Hgr. 6. § (1) bekezdésében a „a Hgt. 23. § g) pontja” szövegrész helyébe a „az
adatkezelésre és adatvédelemre vonatkozó szabályok” szövegrész lép.
6.§ A Hgr. 14. § (2) bekezdésében az „a Polgármesteri Hivatalt” szövegrész helyébe az „az
Önkormányzatot” szövegrész lép.
7. § Hatályát veszti a Hgr.
a) 2. § (1) bekezdésében, 3. § (1) bekezdés a) és d) pontjában, (2)-(3) bekezdésében, 4. § (1),
(4)-(6) bekezdésében, 5. § (2) és (6) bekezdésében, 8. § (1) bekezdésében, 12. §-ában, 15. §
(10) bekezdésében a „szilárd” szövegrész;
b) 2. § (4) bekezdése;
c) 3. § (2) bekezdésében az „a jelen rendelet 23. § (1) bekezdésében megjelölt” szövegrész;
d) 3. § (3) bekezdésében az „a Hgt-ben megfogalmazott” szövegrész;
e) 5. § (6) bekezdésében a „jelen rendelet 23. § (1) bekezdésében meghatározott” szövegrséz;
f) 5. § (8) bekezdése;
g) 13. § (1) bekezdésében a „jelen rendelet 23. § (3) bekezdésében meghatározott hulladékra
nézve a” szövegrész;
h) 15. § (7) bekezdésében az „A rendelet 1. és 2. mellékletében meghatározott díjak a teljes
díjak, e kedvezményt nem tartalmazzák.” szövegrész;
i) 16-23. §-a;
8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Pék László
polgármester

dr. Szabó Tímea
jegyző

A kihirdetés napja: 2013………………
dr. Szabó Tímea
jegyző

