
TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL 

(A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján) 

 

Rendelet-tervezet címe: 

 

……/2020. (….) önkormányzati rendelet a települési hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról szóló 34/2019. (XII. 

20.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen: 

 

Társadalmi, gazdasági  

hatás: 

Költségvetési hatás: Környezeti és egészségi  

következmények: 

Adminisztratív  

terheket befolyásoló 

hatás: 

Egyéb  

hatás: 

A rendelet célja, hogy megfelelően szabályozza a 

települési hulladékkal kapcsolatos kötelező 

közszolgáltatást. 

 

Nincs. Nincs. 

 

Nincs Nincs 

A rendelet megalkotása szükséges, mert: A Képviselő-testület 2020. július 1. napjától már nem vállalta át a társasházaknál, az arányos 

hulladékszállítási díj fizetése érdekében a családi házakhoz képest keletkező többlet díj megfizetését.  Azonban a Rendelet továbbra is lehetőséget 

biztosított arra, hogy a társasházak ne csak egyben szerződjenek a Szolgáltatóval, hanem az egyes albetétekre, (lakásokra, helyiségekre) lebontva 

történjen a hulladékszállítási közszolgáltatási díj megfizetése. Ezzel azonban a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Ht.) 91. 

§-ban előírtak nem teljesülnek. Ugyanis, ha továbbra is fenntartjuk, hogy az ingatlanhasználók alatt az egyes társasházi lakásokat tekintjük, akkor a Ht. 

szerinti rezsicsökkentés nem tud érvényesülni. Abban az esetben, ha az ingatlanhasználó alatt magát a társasházat értjük, akkor a társasház részére 

kiszámlázott közszolgáltatás díj esetén teljesülnek a Ht. 91. §-ában előírtak. 

A rendelet módosításának másik oka a helyi hulladékgazdálkodási terv elfogadásáról szóló 16/2007. (VII.6.) önkormányzati rendelet hatályon kívül 

helyezése. A helyi hulladékgazdálkodási terv készítési kötelezettségét a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény írta elő, melyet a 

hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 108. §-a 2013. január 1. napjával hatályon kívül helyezett. Az új hulladéktörvény központi tervezésre 

épül, a regionális, illetve helyi tervek készítésére vonatkozó kötelezettség már nem szerepel benne.  

 

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: A rendelet módosítása a központi jogszabályi rendelkezések változása 

miatt kötelező. Ennek elmaradása miatt nem lenne meg az összhang az országos szabályozással.  

 

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 

Személyi:  

 

Szervezeti:  Tárgyi:  Pénzügyi:  

Rendelkezésre állnak. 

 

Rendelkezésre állnak. Rendelkezésre állnak. Rendelkezésre állnak. 

 


