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../2016. (VIII…..) önkormányzati rendelete
a helyi hulladékgazdálkodási tervről szóló 1/2005.(I.25.) önkormányzati rendelet
hatályon kívül helyezéséről
Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
1.§
Hatályát veszti a helyi hulladékgazdálkodási tervről szóló 1/2005.(I.25.) önkormányzati
rendelet.
2.§
Jelen rendelet 2016. augusztus 31. napján lép hatályba.

Tüske Gáborné
polgármester

A rendelet kihirdetésének napja: 2016. augusztus …..
Nagy Gáborné
jegyző
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4. számú előterjesztés

Balatonújlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének
a helyi hulladékgazdálkodási tervről szóló
1/2005. (I.25.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló
…../2016. (VIII…..) önkormányzati rendelet
INDOKOLÁSA
Tisztelt Képviselő-testület!
A magyar környezet-politika fenntartható fejlődést elősegítő, a környezet védelmének
általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvényben rögzített elveit és céljait a
hulladékokkal kapcsolatban az Európai Unióval való jogharmonizáció keretében 2012.
december 31-ig a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (továbbiakban
Hgt.) határozta meg.
A célok elérése érdekében a Hgt. 33.§-a – összhangban az Európai Közösség hulladékra
vonatkozó irányelveivel – a Nemzeti Környezetvédelmi Program (NKP) részeként Országos
Hulladékgazdálkodási Terv (OHT) kidolgozását írta elő, mely elemzi a magyarországi
hulladékképződés és kezelés mai helyzetét, meghatározza az NKP tervezési periódusához
igazodóan az elérendő célokat, valamint a célok elérését biztosító intézkedéseket és
programokat.
A Hgt. 35 § (1) bekezdése szerint: „Az országos és a területi hulladékgazdálkodási tervben
foglalt célokkal, feladatokkal és a település rendezési tervével összhangban a települési
önkormányzat illetékességi területére helyi hulladékgazdálkodási tervet dolgoz ki.”
A Hgt. 37. § (1) bekezdése alapján: „A különböző szintű hulladékgazdálkodási terveket kidolgozói - hat évre készítik el és 3 évente beszámolót állítanak össze az abban foglaltak
végrehajtásáról. A terveket a Nemzeti Környezetvédelmi Programban, a tervezési területre
vonatkozó környezetvédelmi programban, a terület- és településfejlesztési, valamint terület- és
településrendezési dokumentumokban foglaltakkal összhangban kell kialakítani.”
A fenti rendelkezésnek megfelelően 2004. évben a képviselő-testület - a 20/2004. (IX.30.)
önkormányzati rendeletével - elfogadta a község helyi hulladékgazdálkodási tervét.
A 2012. november 26-án elfogadásra került a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV.
törvény (továbbiakban: Htv.), amely 2013. január 1-től lépett érvénybe, a Hgt. hatályon
kívül helyezése mellett.
A Htv. érvénybe lépésével a hulladékgazdálkodás tervezésére vonatkozó szabályozás is
módosult: A Htv. 73. § (1) bekezdése szerint „Az Országgyűlés a hulladékgazdálkodás
stratégiai célkitűzéseinek, az e törvényben megállapított célok elérésének, továbbá az
alapvető hulladékgazdálkodási elvek érvényesítésének érdekében a Nemzeti Környezetvédelmi
Program részeként Országos Hulladékgazdálkodási Tervet (a továbbiakban: OHT) fogad el.”

A Htv. 74. § (1) bekezdése alapján „Az OHÜ (Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség) a
hulladékgazdálkodási tervek részletes tartalmi követelményeiről szóló kormányrendeletben
megjelölt területre – a vonatkozó területrendezési és területfejlesztési tervekben foglaltakkal
összhangban – területi hulladékgazdálkodási tervet, és annak részeként területi megelőzési
programot készít.”
A Htv. 78. § (1) bekezdése szerint „A hulladékgazdálkodási tervekben és a megelőzési
programokban foglalt, valamint az e törvényben meghatározott megelőzési, hasznosítási és
ártalmatlanítási célkitűzések megvalósíthatóságának biztosítása érdekében a közszolgáltató,
valamint a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kezelését végző gazdálkodó szervezet –
legalább 3 évente – közszolgáltatói hulladékgazdálkodási tervet készít.”
A fentieknek megfelelően a helyi hulladékgazdálkodásra vonatkozóan a továbbiakban a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatást ellátó szervezet készíti a szükséges tervdokumentációt.
Az Önkormányzat a tervek készítőjének megkeresése alapján vesz részt, nyújt segítséget a
tervek kidolgozásának folyamatában.
A hivatkozott jogszabályi rendelkezések 2013. január 1-jétől megszüntették a települési
önkormányzatok helyi hulladékgazdálkodási terv készítésére vonatkozó kötelezettségét és
felhatalmazását, ezért a helyi hulladékgazdálkodási tervről szóló 20/2004. (IX.30.)
önkormányzati rendeletet hatályon kívül kell helyezni.

Balatonújlak, 2016. augusztus 5.

Tüske Gáborné
polgármester

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL
(A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)

Rendelet-tervezet címe: Előterjesztés a helyi hulladékgazdálkodási tervről szóló 1/2005.(I.25.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséhez
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A rendelet megalkotása szükséges, mert: A központi jogszabályváltozások miatt szükséges a helyi rendelet hatályon kívül helyezése, hiszen
megszűnt a témában a helyi önkormányzatok rendeletalkotási kötelezettsége.
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:
A rendelet módosítás elmaradásával jogszabálysértő helyzet alakulna ki és a kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárását vonja maga után..
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: a jogszabályváltozás az önkormányzat által ellátandó feladatok számát csökkenti, ezáltal
hozzárendelt feltételeket sem kell biztosítani.

