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I n d o k o l á s  

 

Kétpó Község Önkormányzata Képviselő-testületének a települési hulladékokkal kapcsolatos 

közszolgáltatásokról szóló 5/2012.(III.13.) önkormányzati rendeletének módosításáról 

 

Általános indokolás 

 

Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti felhatalmazás alapján 

önkormányzati rendeletet alkot.  

A rendelet-tervezethez a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. tv. (továbbiakban: Jat. ) 18. § (1) 

bekezdése alapján a rendelet előkészítője indokolást csatol, amelyben bemutatja azokat a társadalmi 

szakmai okokat és célokat, amelyek a javasolt szabályozást szükségessé teszik, továbbá ismerteti a 

jogi szabályozás várható hatásait a Jat. 17. § (1) bekezdése alapján elvégzett előzetes hatásvizsgálat 

eredményei alapján. 

 

Az Európai Unió felé vállalt hulladékgazdálkodási kötelezettségek teljesítése érdekében 2016. 

április 1. napjától módosult a hulladékról szól 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.). A 

módosítás célja, hogy a hulladékgazdálkodás területén elkülönüljenek az állami és önkormányzati 

hatáskörök, ezért a Ht. meghatározza az állami és az önkormányzati hulladékgazdálkodási 

közfeladat tartalmát, új feladatokat határoz meg az önkormányzatok számára és végrehajtási 

jogszabályok megalkotására ad felhatalmazást.  
 

A települési önkormányzatok települési hulladékgazdálkodásról szóló rendeletük módosítását a Ht., 

az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet kijelöléséről, 

feladatköréről, az adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek részletes 

szabályairól szóló 69/2016. (III.31.) Korm. rendelet, és az Országos Hulladékgazdálkodási Tervre 

vonatkozó részletes szabályokról szóló 68/2016. (III.31.) Korm. rendelet írja elő. 

 

 A fentiekben leírtakra tekintettel szükséges módosítani a települési hulladékgazdálkodásról szóló 

hatályos önkormányzati rendeletet (továbbiakban: rendelet).  

  

I. A Ht. rendeletalkotási tárgyköröket érintő alábbi rendelkezéseiben 2016. április 1. napjától a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatás elnevezés önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladatra, 

a közszolgáltató elnevezés pedig Koordináló szervere módosul, ezért a rendelet vonatkozó 

szakaszait módosítani szükséges:  

 - A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás elnevezés helyett az önkormányzati 

hulladékgazdálkodási közfeladat elnevezést kell tartalmaznia a rendelet közszolgáltatási szerződés 

megkötésére és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás folyamatos ellátására vonatkozó szakaszain.  

 -  A közszolgáltató elnevezést Koordináló szervre szükséges módosítani a rendeletek 

közszolgáltatási díj megfizetésével kapcsolatos szakaszaiban.  

 

  

II. 2016. április 1. napjától módosultak a Ht. 35. § (1) bekezdésében meghatározott rendeletalkotási 

tárgykörök.  

 - A rendeletalkotási tárgykörök között nem szerepel a személyes adatok kezelésére vonatkozó 

rendeletalkotási felhatalmazás, ezért a rendelet ezen tárgyú szakasza hatályát veszti.  

 

 



Részletes indokolás 

 

A bevezető részhez  

A rendelet-tervezet bevezető része azon jogszabályi helyek megjelölését tartalmazza, amelyek az 

önkormányzat képviselő-testülete számára a jogalkotás törvényi kellékeként tárgykörben 

felhatalmazást ad az önkormányzati rendelet megalkotására. 

 
Az 1.§-6.§-hoz 

 

Ezekben a szakaszokban szöveg cserés módosításra került sor. 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás elnevezés helyett az önkormányzati hulladékgazdálkodási 

közfeladat elnevezés került kicserélésre. 

A törvény értelmében a módosításokat a rendelet közszolgáltatási szerződés megkötésére és a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatás folyamatos ellátására vonatkozó szakaszain kötelező 

elvégezni. 

 

7.§-hoz  

Személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezés törlésre került. 

 

8.§-13.§-hoz  

Szövegcserés módosítás történt, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás elnevezés helyett az 

önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat elnevezés került kicserélésre 

 

A 14.§-hoz 

Ebben a szakaszban a hulladékgazdálkodási díjra vonatkozó rendelkezések kerültek módosításra,  

 

A 15-16.§-hoz 

Ezekben a szakaszokban a törvény által előírt szövegcserés módosítás történt. 
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