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E l ő t e r j e s z t é s 
A Képviselő-testület  2014. január 29-i ülésére. 

 
Tárgy: A szilárd hulladék gyűjtéséről és elszállításáról szóló rendelet módosításáról 
 
Tisztelt Képviselő-testület  ! 
 
A szilárd hulladék gyűjtésével és elszállításával kapcsolatos helyi szabályokkal jelenleg a  
41/2001. (XI.29.) önkormányzati rendeletünk (továbbiakban: helyi rendelet) foglalkozik.  
A helyi rendelet áttekintése során tapasztaltuk, hogy annak  9.,  10., ill. 10/A. §-ban vannak a 
támogatásokkal, kedvezményekkel kapcsolatos szabályok, amelyben egyrészt a 
hulladékkezelési díj alóli mentességet szabályozzuk, illetve a támogatásokkal kapcsolatban 
utalunk arra, hogy ebben az esetben a helyi szociális rendeletünk előírásai szerint kell eljárni.  
A hulladékról szóló 2011. évi törvény 35.§ e) pontja értelmében helyi rendeletben többek 
között csak az esetleges kedvezményeket kell szabályozni, ezért véleményünk szerint a helyi 
rendeletünk mentességgel, támogatásokkal kapcsolatos szabályait hatályon kívül kell helyezni. 
A támogatás kérésével kapcsolatos szabályok fölöslegesek, mivel úgyis a helyi szociális 
rendeletünkre utalunk csak. 
Mivel a jogalkotásról szóló törvény a jogszabály előkészítője számára előírja egy előzetes 
hatásvizsgálat elkészítését és arról – önkormányzati rendelet esetében – a képviselő-testület 
tájékoztatását, ezért itt ezekről rendelkezni kell. 
A tervezett rendeletmódosítás társadalmi hatása: nem releváns, mivel a hatályon kívül 
helyezett részek – melyek bizonyos támogatások igénybe vételét teszik lehetővé – ezek 
továbbra is változatlan feltételekkel megmaradnak a szociális ellátásokat szabályozó 
rendeletünk alapján.  
A rendeletmódosítás  gazdasági, költségvetési hatása: nem releváns. 
Környezeti és egészségi következménye: nincsen. 
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincsen.  
A jogalkotás elmaradásának esetén: a törvényi előírásokkal ellentétes szabályozás marad az 
önkormányzati rendeletben.  
 
 
Tisztelt Képviselő-testület ! 
 
 Kérem az előterjesztés megtárgyalását és rendeletmódosításával kapcsolatos döntés 
meghozatalát. 
 
Szentgotthárd, 2014.  január 20. 
 
 Dr. Dancsecs Zsolt 
 Jegyző  
 
   

     
   



 2 

1. számú melléklet 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának ...../….. (…..) önkormányzati rendelete 

a szilárd hulladék gyűjtéséről és elszállításáról szóló 41/2002. /XI.29./ önkormányzati 
rendelet módosításáról. 

 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)  
bekezdése,  a Magyarország Helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. 
§ (1) bekezdése alapján kapott felhatalmazás szerint, a 13.§ (1) bek. 19. pontja szerinti 
feladatának ellátása során, a 2012. évi CLXXXV. tv. 35.§  szerinti felhatalmazás alapján a 
következőket rendeli el: 
 
 
1. § Szentgotthárd Város Önkormányzatának a szilárd hulladék gyűjtéséről és elszállításáról 
szóló 41/2002. /XI.29./ önkormányzati rendelet 9. § (2)-(3) bekezdése, a 10. §-a , valamint a 
10/A §-a hatályát veszti.  
 
 
2.§ A rendelet a kihirdetését követő napon  lép hatályba. 
 
 
 
 Huszár Gábor Dr. Dancsecs Zsolt 
 Polgármester jegyző 
 
 
Kihirdetés napja: 
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Indokolás 
1.§-hoz: A hulladékról szóló 2011. évi törvény 35.§ e) pontja értelmében helyi rendeletben 
többek között csak az esetleges kedvezményeket kell szabályozni, ezért ezeket a szakaszokat 
hatályon kívül kell helyezni. 
 
 
 
  
 
 


