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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Hgt.) a 

hulladékgazdálkodásra vonatkozó szabályozást alapvetően megváltoztatta. E változások 

átvezetése az önkormányzat e tárgyú rendeletén részben már tavaly ősszel megtörtént. 

Ugyanakkor ennek során kimaradt néhány módosítás, mely még szükséges ahhoz, hogy a 

rendelet a Hgt-nek teljes egészében megfeleljen, továbbá időközben a Remondis Tapolca Kft. 

neve NHSZ Tapolca Kft-re változott, és válogatóművet üzemeltető cég neve is módosult 

Veszprémi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-re.  

 

INDOKOLÁS 

 

A települési szilárd hulladékkezelésről szóló 9/2007. (VII. 16.) önkormányzati rendelet 

módosítása a megváltozott magasabb szintű szabályozással való összhang megteremtése, 

valamint a közszolgáltató neve megváltozása okán szükséges.   

A tervezet 1. §-a a közszolgáltatás hatályát pontosítja.  

A tervezet 2. §-a közszolgáltató nevének megváltozását vezetné át.  

A 3. § pontosító rendelkezést tartalmaz.  

A 3. §-ban szereplő, a használaton kívüliség ellenőrzésére vonatkozó rendelkezés nem új, 

csak pontosítást tartalmaz.  

A 4. § a szövegcserés módosító rendelkezéseket tartalmazza, így a „szelektív 

hulladékgyűjtés” helyett a Hgt-ben használt „elkülönítetten gyűjtött hulladék” elnevezés 

átvezetést, a „tulajdonos” helyett az „ingatlanhasználó”, a „háztartási” helyett a „települési”; a 

„begyűjtés” helyett az „összegyűjtés” fogalmát. 

Az 5. § hatályon kívül helyezendő rendelkezéseket tartalmazza. 

A 6. § a hatályba lépésről szól.  

 

 

 

Előzetes hatásvizsgálat 

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

 
A rendelet-tervezet megjelölése és címe:    Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-

testületének …/2014. (..….) önkormányzati rendelete a 

települési szilárd hulladékkezelésről szóló 9/2007. (VII. 16.) 

önkormányzati rendelet 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. 

 

 

Kővágóörs, 2015. február 18. 

 

        Dr. Szabó Tímea 

             jegyző 


