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Tisztelt Közgyűlés!

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az önkormányzati hulladékgazdálkodási
közfeladat ellátásának szabályozására megalkotta az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat
ellátásáról szóló 27/2016. (VI. 23.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: R.). Az elmúlt
időszakban több magasabb szintű jogszabály és egyéb döntés is született a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatást érintően, amelynek okán a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal a feladatok jogszerű
végrehajtásának elősegítése érdekében felhívta az önkormányzatokat a hulladékgazdálkodási
közfeladat ellátására vonatkozó rendeleteik felülvizsgálatára.
1. 2018. január 1-jén – bizonyos kivételekkel – hatályba lépett a hulladékról szóló 2012. évi
CLXXXV. törvény módosításáról szóló 2017. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Módtv.), amely többek között - új fogalmakat vezetett be a hulladékgazdálkodási rendszer átalakításához igazodva.
2. 2018. július 1. napján lép hatályba a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó
hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet
(a továbbiakban: EMMI rendelet), amely a biológiailag lebomló vegyes hulladék és zöldhulladék
szállítási gyakoriságának szabályozásában hoz változást.
3. A Kormány a 2003/2017. (XII. 22.) határozatával elfogadta a 2017. évre szóló Országos
Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervet (a továbbiakban: OHKT), amely új szabályokat vezetett
be az elkülönített hulladékgyűjtés tekintetében.
A jogszabályváltozások alapján, a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal felhívásának ezzel eleget
téve, a R. felülvizsgálata megtörtént.
Figyelemmel arra, hogy a jogszabályváltozások a közszolgáltató hulladékgazdálkodási feladatainak
ellátását is érintik, egyeztetésre került sor a feladatot ellátó Debreceni Hulladék Közszolgáltató
Nonprofit Kft.-vel. A közszolgáltató nyilatkozott arról, hogy a jelenlegi hulladékgyűjtési rendszer
megfelel mind az EMMI rendeletben, mind OHKT-ban foglalt követelményeknek.
A jogszabályváltozás csak a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben (a továbbiakban: Ht.)
módosult fogalomhasználat miatt érinti a helyi szabályozást, ugyanis a Ht. 2. § (1) bekezdés 37a.
pontja új fogalomként vezeti be a közszolgáltatói alvállalkozót, ezzel különböztetve meg az
alvállalkozót a közszolgáltatói alvállalkozótól. Tekintettel arra, hogy a R. fogalomhasználatának
összhangban kell lennie a Ht. fogalomhasználatával, így azt módosítani szükséges.

A fentiek alapján a R. módosítására teszek javaslatot.
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 következményeit. 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 nincs társadalmi és mérhető gazdasági hatása.
ab) környezeti és egészségi következményei:
A R. módosításának nincsenek környezeti és egészségi következményei.
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
A R. módosítása az adminisztratív terheket nem befolyásolja.
b.) a jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei:
A módosítás célja, hogy a R. szabályai igazodjanak a magasabb szintű jogszabályokban foglaltakhoz.
A módosítás elmaradása esetén az Önkormányzat törvényességi felügyeletét ellátó Hajdú-Bihar
Megyei Kormányhivatal törvényességi észrevételt tehet.
c.) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A R. módosítása kapcsán a személyi feltételek rendelkezésre állnak.
Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy a jogszabályban foglalt kötelezettségünknek eleget téve a
rendelet-tervezetet a szomszédos és az érintett önkormányzatoknak tájékoztatásul, az illetékes
környezetvédelmi igazgatási szervnek és a gazdasági kamaráknak véleményezésre megküldésre
került.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az önkormányzati
hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásáról szóló 27/2016. (VI. 23.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló tervezetet elfogadni szíveskedjen.

Debrecen, 2018. június 14.
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