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Tisztelt Közgyűlés!

A Közgyűlés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének helyi szabályozására megalkotta
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 40/2013. (X. 3.) önkormányzati rendeletet (a továbbiakban:
R.), mely 2013. november 1. napján lépett hatályba.
Jelen előterjesztés keretében a R. módosítására teszek javaslatot az alábbi indokok alapján:
Korábban módosultak a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Törvény) és az annak
végrehajtására kiadott, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII. 31.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) rendelkezései.
A jogszabályváltozások azt eredményezték, hogy 2015. július 1-jétől a közszolgáltatónak a vegyes hulladék gyűjtésére
szolgáló két különböző űrmértékű gyűjtőedény közül
a) a természetes személy ingatlanhasználó részére legalább egy olyan gyűjtőedény választásának lehetőségét kell
biztosítania, amelynek az űrmértéke a 80 litert,
b) a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használó természetes személy ingatlanhasználó részére legalább
egy olyan gyűjtőedény választásának lehetőségét kell biztosítania, amelynek űrmértéke a 60 litert nem haladja
meg.
A jogszabályváltozásból eredő módosítási kötelezettségnek a Közgyűlés a 2015. május 28-i ülésén eleget tett. Ezt
követően a 2015. július 6-ai Magyar Közlönyben került kihirdetésre a Korm. rendelet módosításáról szóló 174/2015.
(VII.06.) Korm. rendelet, amelynek értelmében a fent részletezett rendelkezéseket 2015. július 1. helyett 2016. január
1. napjától kell alkalmazni.
Ezen indokok alapján szükséges a R. módosítása.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat) 17.§ (1) bekezdése szerint a jogszabály
előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri
a szabályozás várható követelményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a Közgyűlést tájékoztatni kell.
A Jat. 17.§ (2) bekezdése 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 fentiek alapján a R. módosításának várható következményeiről – az előzetes hatásvizsgálat tükrében – az alábbi
tájékoztatást adom:
a)

A módosítás valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen:

aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:
A R. módosításának társadalmi, gazdasági hatása nem értékelhető, a jelenlegi állapothoz képest változást nem okoz.
ab) környezeti és egészségi következményei:
A R. módosításának környezeti és egészségi következményei nincsenek.
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
A R. módosítása az adminisztratív terheket jelentősen nem befolyásolja, a már meglévő rendszer képes ellátni a
szükséges feladatokat az eltelt időszakhoz hasonlóan.
b.)
a jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
A módosítás célja, hogy a helyi rendelet igazodjon a magasabb szintű jogszabályokhoz. A módosítás elmaradása
esetén az Önkormányzat törvényességi felügyeletét ellátó Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal törvényességi
felhívással élhet.

c.)
a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A R. módosítása számottevő többletmunkát nem eredményez, további személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
többletteher nem jelentkezik.
Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy a kötelezettségünknek eleget tettünk és a rendelet módosítás tervezetét a
szomszédos és az érintett önkormányzatoknak tájékoztatásul, az illetékes környezetvédelmi igazgatási szervnek és a
gazdasági kamaráknak véleményezésre megküldtük.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
ellátásáról szóló 40/2013. (X. 3.) önkormányzati rendelet módosítását elfogadni szíveskedjen.
Debrecen, 2015. július 13.
Krivi Béla
főosztályvezető

