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Tisztelt Közgyűlés!
A Közgyűlés a város közterülete hasznosításának szabályozására megalkotta a város
közterületének rendjével, használatával és hasznosításával kapcsolatos helyi előírásokról szóló
28/2010. (VII. 14.) önkormányzati rendeletet (a továbbiakban: R1.), mely 2010. augusztus 1.
napján lépett hatályba, az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásának
szabályozására pedig elfogadta a 2016. július 1. napján hatályba lépett, az önkormányzati
hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásáról szóló 27/2016. (VI. 23.) önkormányzati rendeletet
(a továbbiakban: R2.).
A 2017. évi LXVI. törvénnyel (a továbbiakban: Módtv.) módosításra került a hulladékról szóló
2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) a hulladékgazdálkodási rendszer
átalakításának egy újabb lépéseként. A Ht. módosítás célja a közszolgáltatás folyamatosságának
biztosítása, valamint a jogalkalmazás során szerzett tapasztalatokhoz igazodó szabályok
kialakítása volt. A Módtv. az alábbi pontokon érinti a Ht. önkormányzati rendeletalkotást érintő
rendelkezéseit:
1. A Ht. 12. § (2a) bekezdése értelmében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC
törvény 7. § (1) bekezdés a)-h) pontja szerinti nevelési-oktatási intézmény
papírhulladék gyűjtése céljából évente legfeljebb 2 alkalommal, és alkalmanként
legfeljebb 5 nap időtartamban papírhulladék-gyűjtési kampányt szervezhet, amelynek
során a papírhulladékot a vele jogviszonyban álló gyermektől, tanulótól gyűjtésre
vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély nélkül, a területén kialakított átvételi helyen
átveheti.
A Ht. 12. § (2b) bekezdése szerint a legalább 300 m2 alapterületű üzlettel rendelkező
forgalmazó a forgalmazás helyén köteles az általa forgalmazott termékcsoportból
származó termékből, és a termék csomagolásából származó szennyeződésmentes, nem
veszélyes, elkülönítetten gyűjtött csomagolási üveghulladék hulladékbirtokostól történő
átvételére, elkülönített gyűjtésére.
A települési önkormányzat a Ht. 2018. január 1-jétől hatályos 37/C. §-a alapján ingyenes
közterület-használatot köteles biztosítani, ha a Ht. 12. § (2a) bekezdése és (2b)
bekezdése szerinti átvétel saját terület hiányában közterület-használattal valósítható
meg. A R1.-nek a közterület díjmentes használatára vonatkozó rendelkezéseit ennek
megfelelően módosítani szükséges.
2. A Ht. 35. § (1) bekezdés g) pontjában foglalt felhatalmazó rendelkezés alapján a
közszolgáltatók adatkezelésével összefüggésben rendeletalkotási felhatalmazást kaptak
az önkormányzatok a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységgel
összefüggő közszolgáltatási díj beszedésével kapcsolatos adatszolgáltatási
kötelezettség, valamint ügyfélszolgálati feladatok ellátásához szükséges személyes
adatok (a természetes személyazonosító adatok, valamint a lakcím) kezelésére
vonatkozó további rendelkezések helyi rendeletben történő megállapításához. Ezt a R2.
2. §-ában szabályozza a rendelet-tervezet.
Jelen előterjesztés keretében a fentiek alapján a R1. és a R2. 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 R1. és a R2. 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 R1. és R2. módosításának nincs társadalmi és mérhető gazdasági hatása.
ab) környezeti és egészségi következményei:
A R1. és R2. módosításának nincsenek környezeti és egészségi következményei.
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
A R1. és R2. 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 az érintett helyi rendeletek igazodjanak a magasabb szintű
jogszabályokhoz. 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 R1. és R2. módosítása kapcsán a személyi feltételek rendelkezésre állnak. További személyi,
szervezeti terhet nem jelent, tárgyi és pénzügyi többletterhet jelenthet azonban a közszolgáltató
számára.
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
megküldtük.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a város közterületének
rendjével, használatával és hasznosításával kapcsolatos helyi előírásokról szóló 28/2010. (VII.
14.) önkormányzati rendelet és az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásáról
szóló 27/2016. (VI. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló tervezetet elfogadni
szíveskedjen.

Debrecen, 2017. augusztus 21.

Pacza Gergely
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