
Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
4/2016. (VII.18.) önkormányzati rendelete 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének rendjéről szóló 
10/2014. (IX.10.) önkormányzati rendelet módosításáról  

 
 

Balatonudvari Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékokról szóló 2012. 
évi CLXXXV. törvény 35. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában, az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva  
a következőket rendeli el: 
 
 
1.§ A Balatonudvari község Önkormányzata Képviselő-testületének A hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatás igénybevételének rendjéről szóló 10/2014.(IX.10.) önkormányzati 
rendeletének ( a továbbiakban: a Rendelet)  8.§ (1) – (2) bekezdései helyébe az alábbi 
rendelkezések lépnek:  
 
„8.§ (1) A közszolgáltatásba bekapcsolt ingatlanhasználók a közszolgáltatásért 
közszolgáltatási díjat kötelesek fizetni, a Ht. és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj 
megállapításáért felelős miniszter rendeletében  foglalt szabályok szerint.   
 
(2) A közszolgáltatási díj számlázását és a díjak beszedését a Nemzeti Hulladékgazdálkodási 
Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság végzi (a továbbiakban: 
Koordináló szerv).” 
 
 
2.§ (1) A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.  
 (2) Hatályát veszti a Balatonudvari község Önkormányzata Képviselő-testületének A 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének rendjéről szóló 10./2014.(IX.10.) 
önkormányzati rendeletének 4.§ (1) bekezdés e) pontja, a 9.§ és a 8. fejezetcím 13.§-a.  
 

 
 Szabó László        Németh Tünde 
 polgármester       jegyző 
 
 
 
 
Záradék:  
 
A rendelet kihirdetve: 2016. július 18.   

dr. Panyi Szilvia Orsolya  
aljegyző  
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
Indoklás 

 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-ában foglaltak szerint eljárva  A 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének rendjéről szóló rendelet ezen 
tervezetét az alábbiak szerint indokolom.  

 
Általános indoklás 
 
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) módosítását az állami 
hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásának biztosítása érdekében végezte el a jogalkotó. Az 
állami hulladékgazdálkodási közfeladat keretében az állam a hulladékgazdálkodás országos 
szintű céljainak és fejlesztési irányainak teljesülése érdekében kialakította az infrastrukturális 
erőforrások optimális használatának rendszerét. Így állami feladat a hulladékgazdálkodási 
eszközök, létesítmények optimális használata rendszerének kialakítása. Létrejött a Nemzeti 
Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt., mely szervezet lett jogosult többek 
között a közszolgáltatásért fizetendő díjak beszedésére.  
 
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének rendjéről szóló 10/2014. (IX.10.) 
önkormányzati rendelet módosításra került a jogszabályi előírások megváltozása folytán. A 
rendeletből hatályon kívül helyezésre került a díjfizetéssel és az adatszolgáltatással 
kapcsolatos rendelkezések.   
 
 
Részletes indokolás  
 
Az 1. § A módosított rendelkezéseket tartalmazza.  
 
A 2.§-hoz: az első bekezdés a rendelet hatályba lépését szabályozza, a második bekezdés a 
hatályon kívül helyezésre kerülő rendeleti szabályozást tartalmazza.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

A rendelet megalkotásával kapcsolatos hatástanulmány: 
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. § (2) bekezdése 
kötelező jelleggel írja elő, hogy „A jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett 
hatásaihoz igazodó részletességű elő- és hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás 
várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről az önkormányzat 
képviselő-testületét tájékoztatni kell.  
Fentiekre tekintettel A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének rendjéről 
szóló rendelet tervezet megalkotásának várható következményeiről – az előzetes 
hatásvizsgálat tükrében – az alábbi tájékoztatást adom:  
 
A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása:  
a) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai 
A Tervezetnek közvetlen gazdasági, költségvetési hatása nincs. 

b) A jogszabály környezeti és egészségi következményei 
A Tervezetnek közvetlen környezeti és egészségi hatása nincs. 

c) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai 
A Tervezet többlet adminisztratív terheket nem keletkeztet. 
 
d)A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei 
Létrejön az állami koordináló szervezet, amely beszedi a közszolgáltatási díjat és kifizeti a 
közszolgáltatóknak a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításáért felelős miniszter által 
meghatározott szolgáltatási díjat, valamint kezeli a közszolgáltatás keretében keletkező 
kintlévőségeket. A törvénynek az önkormányzati rendelet alkotására adott felhatalmazását is 
figyelembe véve, a számlázással és személyes adatok kezelésével kapcsolatos helyi jogszabályi 
rendelkezéseket hatályon kívül kell helyezni. A jogalkotás elmaradása esetén az önkormányzati 
rendelet ellentétes lenne a magasabb szintű jogszabállyal. 
 
e) 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. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


