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Tárgy:  A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról és a közterületek 

tisztántartásáról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A hulladékgazdálkodás területén bekövetkezett jogszabályi változások, valamint a 
jogszabályváltozásokból eredő jogalkotói szándéknak való megfelelés miatt az Észak-Balatoni 
Hulladékgazdálkodási Rendszer üzemeltetésére és az Észak-Balatoni Térség Regionális 
Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás településein a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására 2009. november 12-én létrejött és kétszer 
módosított Közszolgáltatási Szerződést aláíró felek együttesen nyilatkoztak az NHKV Nemzeti 
Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. felé arról, hogy a hatályos 
Közszolgáltatási Szerződés keretei között a Társulás teljes közszolgáltatási területére 
vonatkozóan hulladékgazdálkodási közszolgáltatónak az ÉBH Észak-Balatoni 
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-t tekintik.  
 
A közszolgáltatási feladat ellátásában a Közszolgáltatási Szerződésben foglalt 
feladatmegosztás szerint településünkön az „AVAR AJKA” Városgazdálkodási és 
Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. közreműködőként vesz részt. 
 
A nyilatkozatban foglaltakat az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és 
Vagyonkezelő Zrt. elfogadta, a Társulás területén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 
feladat ellátása a jövőben a nyilatkozat szerint történik. 
 
Ennek megfelelően felülvizsgáltuk a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos 
közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról szóló 5/2015. (IV.14.) önkormányzati 
rendeletet (a továbbiakban: önkormányzati rendelet), melyet módosítani szükséges akképpen, 
hogy abban hulladékgazdálkodási közszolgáltatóként az ÉBH Észak-Balatoni 
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-t nevesítse a képviselő-testület. 
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A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltaknak 
megfelelően az önkormányzati rendeletben nevesíteni szükséges továbbá a gyűjtőkörzet 
szerint illetékes gazdasági társaságot, mint aki a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék 
átvételét, gyűjtését, elszállítását közreműködőként végzi. 
 
Az önkormányzati rendelet 14. és 17. §-a a közterületek tisztántartását, valamint a síkosság-
mentesítés és hó-eltakarítás szabályait rögzíti. E tárgykörben a közterületek használatáról 
szóló 8/2016. (IX.5.) önkormányzati rendelet megállapítja a szabályokat, ezért a kettős 
szabályozás megszűntetése érdekében a 14. és a 17. § hatályon kívül helyezését javasolom. 
 
Az önkormányzati rendeletet a fentiek figyelembevételével felülvizsgáltam, és a módosítására 
a következők szerint teszek javaslatot: 
 
Rendelettervezet: 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
………. önkormányzati rendelete 

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról és a közterületek 
tisztántartásáról szóló  

5/2015. (IV.14.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. 
törvény 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 5. és 19. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
1. § A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásokról és a közterületek 
tisztántartásáról szóló 5/2015. (IV.14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. 
§ (1) és (2) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
 
„(1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatást Nyirád község közigazgatási területén az Észak-
Balatoni Hulladékgazdálkodási Kft. 8200 Veszprém, Házgyári út 1. (a továbbiakban: ÉBH Kft.) 
biztosítja, a gyűjtőkörzet szerint illetékes gazdasági társaság, mint aki a közszolgáltatás 
körébe tartozó hulladék átvételét, gyűjtését, elszállítását közreműködőként jogosult ellátni, az 
Avar Ajka Városgazdálkodási Kft. 8400 Ajka, Szent István út 1/a. (a továbbiakban: Avar Ajka 
Kft.). 
 
(2) A települési hulladék környezetkárosítást kizáró módon történő ártalmatlanítását, az 
elkülönítetten gyűjtött hulladék gyűjtését, előkezelését, hasznosításra történő átadását az ÉBH 
Kft. biztosítja. Az ÉBH Kft. az elkülönítetten gyűjtött hulladék összegyűjtését a közreműködő 
Avar Ajka Kft. bevonásával végzi.” 
 
2. § A Rendelet  

a) 3. § (5) bekezdésében a „Közszolgáltatónak” szövegrész helyébe az „Avar Ajka Kft.-
nek” szöveg, 

b) 3. § (6) bekezdésében a „Közszolgáltató” szövegrész helyébe az „Avar Ajka Kft.” 
szöveg, 

c) 4. § (2) bekezdésében a „Közszolgáltatóval” szövegrész helyébe az „Avar Ajka Kft.-
vel” szöveg, 

d) 4. § (3) bekezdésében a „Közszolgáltatótól” szövegrész helyébe az „Avar Ajka Kft.-től” 
szöveg, 

e) 4. § (5) bekezdésében a „Közszolgáltató” szövegrész helyébe az „Avar Ajka Kft.” 
szöveg, 

f) 5. § (1) bekezdésében a „Közszolgáltató” szövegrész helyébe az „Avar Ajka Kft.” 
szöveg, 
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g) 5. § (2) bekezdésében a „Közszolgáltató” szövegrész helyébe az „Avar Ajka Kft.” 
szöveg, 

h) 6. § (1) bekezdésében a „Közszolgáltató” szövegrész helyébe az „Avar Ajka Kft.” 
szöveg, 

i) 6. § (2) bekezdésében a „Közszolgáltató” szövegrész helyébe az „Avar Ajka Kft.” 
szöveg, 

j) 6. § (3) bekezdésében a „Közszolgáltatótól” szövegrész helyébe az „Avar Ajka Kft.-től” 
szöveg, 

k) 6. § (6) bekezdésében a „Közszolgáltató” szövegrész helyébe az „Avar Ajka Kft.” 
szöveg, 

l) 6. § (8) bekezdésében a „Közszolgáltató” szövegrész helyébe az „Avar Ajka Kft.” 
szöveg, 

m) 7. §-ában a „Közszolgáltató” szövegrész helyébe az „Avar Ajka Kft.” szöveg, 
n) 8. § (2) bekezdésében a „Közszolgáltató” szövegrész helyébe az „Avar Ajka Kft.” 

szöveg, 
o) 9. § (3) bekezdésében a „Közszolgáltató” szövegrész helyébe az „Avar Ajka Kft.” 

szöveg, 
p) 11. § (1) bekezdésében a „Közszolgáltatótól” szövegrész helyébe az „Avar Ajka Kft.-

től” szöveg, 
q) 11. § (3) bekezdésében a „Közszolgáltató” szövegrész helyébe az „Avar Ajka Kft.” 

szöveg, 
r) 12. § (1) bekezdésében a „Közszolgáltató” szövegrész helyébe az „Avar Ajka Kft.” 

szöveg, 
s) 12. § (2) bekezdésében a „Közszolgáltatótól” szövegrész helyébe az „Avar Ajka Kft.-

től” szöveg, 
t) 12. § (3) bekezdésében a „Közszolgáltató” szövegrész helyébe az „Avar Ajka Kft.” 

szöveg, 
u) 12. § (7) bekezdésében a „Közszolgáltatótól” szövegrész helyébe az „Avar Ajka Kft.-

től” szöveg, 
v) 13. § (1) bekezdésében a „Közszolgáltató” szövegrész helyébe az „Avar Ajka Kft.” 

szöveg, 
w) 13. § (2) bekezdésében a „Közszolgáltató” szövegrész helyébe az „Avar Ajka Kft.” 

szöveg, 
x) 13. § (3) bekezdésében a „Közszolgáltató” szövegrész helyébe az „Avar Ajka Kft.” 

szöveg, 
y) 13. § (4) bekezdésében a „Közszolgáltató” szövegrész helyébe az „Avar Ajka Kft.” 

szöveg, 
z) 13. § (5) bekezdésében a „Közszolgáltató” szövegrész helyébe az „Avar Ajka Kft.” 

szöveg 
lép. 

 
3. § A Rendelet 13. § (7) bekezdésében a „Közszolgáltató” szövegrész helyébe az „Avar Ajka 
Kft.” szöveg lép. 
 
4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
(2) Hatályát veszti a Rendelet 14. és a 17. §-a. 
 
 
 Nagy Gábor  Lovasi Erika 
 polgármester  jegyző 
 
 
 

N 



4 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról és a közterületek 

tisztántartásáról szóló  
5/2015. (IV.14.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

rendelettervezete előzetes hatásvizsgálata 
 

I. 
 
A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban 
Jat.) 17. §-a szerint:  
 
(1) A jogszabály előkészítője – a jogszabályban feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű 
– előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit.  
 
(2) A hatásvizsgálat 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, tárgyi és pénzügyi feltételeket.  

 
II. 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének a települési szilárd hulladékkal 
kapcsolatos közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról szóló rendeletet módosító 
rendelettervezetében (a továbbiakban: tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat. 17. § (2) 
bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:  
 
a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása  
 
aa) A tervezet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai 
A jelen állapothoz képest változást nem eredményez, gazdasági, költségvetési hatása nincs. 
 
ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei 
Környezeti egészségi következménye nincs. 
 
ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai 
A tervezet adminisztratív terheket nem keletkeztet. 
 
b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei:  
A jelenleg hatályos önkormányzati rendelkezés ellentétes a magasabb rendű jogszabállyal, a 
jogalkotás elmaradása törvényességi észrevételt vonhat maga után. 
 
c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek 
A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi, 
szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel. 
 

A rendelettervezet indokolása 
 
A rendelettervezet 1. és 2. §-a nevesíti a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást biztosítót, 
valamint a közreműködő hulladékgyűjtő szervezetet. 
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A 2. § a szövegcserés módosításokat tartalmazza, mivel a közszolgáltató nem az Avar Ajka 
Kft, hanem az ÉBH Kft. 
 
A 3. § a hatályba léptető rendelkezést és a hatályon kívül helyezett szakaszok számát rögzíti. 
 
 
Kérem a Képviselő-testület Tagjait az előterjesztés megtárgyalására, és a rendelettervezet 
elfogadására. 
 
 
Nyirád, 2016. november 7. 
 
 

Tisztelettel: 
 
 
  


