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Tárgy: A szilárd hulladék gyűjtéséről és elszállításáról szóló rendelet 
módosítása 

 
ELŐTERJESZTÉS 

 
a Képviselő-testület 

2016. november 30-i ülésére 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A szilárd hulladék gyűjtésével és elszállításával kapcsolatos helyi szabályokkal jelenleg a  
41/2001. (XI.29.) számú önkormányzati rendeletünk (továbbiakban: helyi rendelet) 
foglalkozik.  
A Vas Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti 
Főosztálya telefonon jelezte, hogy a 41/2001. (XI.29.) számú önkormányzati rendeletünk 
6.§. (3) bekezdésében foglaltakat, mely szerint  „Az építési törmelék elhelyezésének 
biztosítása miatt a SZET Szentgotthárdi Kft. költségtérítésre jogosult.  - mértékét a SZET 
Szentgotthárdi Kft. határozza meg. A SZET Szentgotthárdi Kft., az Önkormányzat és a 
MÜLLEX Közszolgáltató Nonprofit Kft. kötelesek a konténerben elhelyezett hulladék 
elszállítására vonatkozó egy évre szóló megállapodást minden év január 31-ig megkötni” nem 
helyi rendeletben kell szabályozni, hanem a szerződő felek egymással kötött 
megállapodásában. Erre tekintettel rendeletünket módosítani szükséges. 

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: változni fog a szabályozás, de a 
szolgáltatást igénybe vevő ebből a gyakorlatban nem érzékel semmit.  
A rendeletmódosítás  gazdasági, költségvetési hatása: nem ismert. 
Környezeti és egészségi következménye: Nincs  
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: adminisztrációs teherként nem jelentkezik 
jelentősebb változás. 
A jogalkotás elmaradásának esetén: Mulasztásos törvénysértés esetén törvényességi 
észrevétel érkezhet, tovább ellentmondások lesznek a helyi szabályozás és a magasabb 
jogszabályok között.  
 
Tisztelt Képviselő-testület ! 
Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a rendeletmódosításával kapcsolatos döntés 
meghozatalát. 
Szentgotthárd, 2016. november 17. 
         Dr. Dancsecs Zsolt 
          jegyző 
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Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
...../---. /---./ önkormányzati  rendelete 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának a szilárd hulladék gyűjtéséről és elszállításáról 
szóló 41/2001. (XI.29.) önkormányzati rendelet 

módosításáról. 
 
 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)  
bekezdése,  és a Magyarország Helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
42. § 1. pontja alapján a következőket rendeli el: 
 
1.§ A szilárd hulladék gyűjtéséről és elszállításáról szóló 41/2001. (XI.29.) 
önkormányzati rendelet 6. § (3) bekezdése hatályát veszti.  
 
2.§ E rendelet 2016. december 01-én lép hatályba. 
 
 Huszár Gábor       Dr. Dancsecs Zsolt 
 Polgármester        jegyző 
 
 
Kihirdetési záradék: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indokolás 
 
1. §-hoz: A rendelet 6.§. (3) bekezdésében foglaltakat, mivel azokat nem helyi rendeletben 
kell szabályozni, így azt hatályon kívül kell helyezni  

 
 
2.§-hoz: a rendelet hatályba lépésének időpontját tartalmazza.   


