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Tisztelt Közgyűlés!
Egyes közszolgáltatásokkal kapcsolatos jogszabályi változások következtében szükséges az érintett
közszolgáltatásokat szabályozó önkormányzati rendeletek felülvizsgálata.
1./ Az Európai Unió felé vállalt hulladékgazdálkodási kötelezettség teljesítése érdekében 2016. április 1.
napjától módosult a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.). A módosítás
következtében elkülönültek egymástól a hulladékgazdálkodás területén az állami és az önkormányzati
hatáskörök. Az új Ht. meghatározza az állami és önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat tartalmát,
valamint új feladatokat határoz meg az önkormányzatok számára. Az állami hulladékgazdálkodási
közfeladatok ellátására koordináló szervezet került létrehozásra, melynek feladatait 2016. április 1. napjától a
Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. látja el.
2016. április 1. napjától módosultak a Ht. 35. § (1) bekezdésében meghatározott rendeletalkotási tárgykörök.
Többek között hatályon kívül helyezésre került a személyes adatok kezelésére vonatkozó rendeletalkotási
felhatalmazás, továbbá a Ht. rendeletalkotási tárgyköröket érintő egyéb rendelkezéseiben a
hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás
elnevezés
több
rendelkezés
esetében
önkormányzati
hulladékgazdálkodási közfeladatra, a közszolgáltató elnevezés pedig Koordináló szervre módosul a
közszolgáltatási díj megfizetésével kapcsolatos rendelkezésekben. Ezért megkezdtük a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás ellátásáról szóló 40/2013. (X. 3.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatát.
Tekintettel arra, hogy a felülvizsgálathoz szükséges Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv,
valamint a díjszabásról szóló miniszteri rendelet még nem lépett hatályba, csak azok hatályba lépését
követően tudjuk a rendelet felülvizsgálatát elvégezni és annak eredményét a Közgyűlés elé terjeszteni,
amelyre várhatóan júniusban kerül sor.
2./ A Közgyűlés a kéményseprő-ipari tevékenység közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének helyi
szabályozására megalkotta a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 67/2012. (XII. 13.) önkormányzati
rendeletet (a továbbiakban: R.), mely 2013. január 1. napján lépett hatályba.
A kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény, valamint a kéményseprő-ipari szerv
kijelöléséről szóló 401/2015. (XII. 15.) Korm.rendelet alapján 2016. július 1-jétől módosul a kéményseprőipari közszolgáltatás. Ettől kezdve a Kormány által kijelölt kéményseprő-ipari szerv látja el a kéményseprőipari tevékenységet azokon a településeken, ahol jelenleg a katasztrófavédelem által kijelölt közérdekű
szolgáltató biztosítja az átmeneti ellátást, továbbá ott, ahol a képviselő-testület 2016. június 30-ával
felmondja a közszolgáltatási szerződését.
Tekintettel arra, hogy a Közgyűlés a 233/2015. (XII. 17.) határozatával 2016. június 30. napjával rendkívüli
felmondással megszüntette a FÜTESZ Hajdú-Bihar Megyei Fűtéstechnikai és Szolgáltató Kft.-vel, mint
közszolgáltatóval fennálló kéményseprő-ipari tevékenység közszolgáltatás ellátásáról szóló közszolgáltatási
szerződést, így a R. hatályon kívül helyezése szükséges.
A fentiek alapján a R. hatályon kívül helyezésére teszek javaslatot.
A 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. hatályon kívül helyezésének várható következményeiről – az előzetes hatásvizsgálat
tükrében – az alábbi tájékoztatást adom:
a) valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen:
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:
A R. hatályon kívül helyezésének mérhető pozitív gazdasági hatása lesz a fogyasztói oldal on, mert a
közszolgáltatás biztosítása díjmentes lesz.
ab) környezeti és egészségi következményei:
A R. hatályon kívül helyezésének az egészséges környezetre nincs mérhető hatása.
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
A R. hatályon kívül helyezésének az adminisztratív terhekre nincs mérhető hatása.
b.) a jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
Mivel a jogszabályváltozás következtében a kéményseprő-ipari tevékenység állami közfeladattá válik,
szükséges a R. hatályon kívül helyezése.
c.) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A R. hatályon kívül helyezése az Önkormányzat számára nem jelent személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
többletterhet.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést a fentiek alapján a R. hatályon kívül helyezése tárgyában döntését meghozni
szíveskedjen.

Debrecen, 2016. május19.
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