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A települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 14/2014. (IX.29.)
önkormányzati rendeletet (a továbbiakban: Rendelet) az NHSZ Tapolca Nonprofit
Kft. (a továbbiakban: Közszolgáltató) módosító javaslatai alapján felülvizsgáltuk, és
az alábbi módosítások szükségesek:
A Közszolgáltató a jogszabályi előírásoknak megfelelően 2016. március 1-jétől
bevezeti a házhoz menő elkülönített hulladékgyűjtési rendszert. Az Észak-balatoni
Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás és a
Konzorcium döntése alapján a házhoz menő elkülönített hulladékgyűjtés rendeleti
szabályozását a veszprémi önkormányzati rendelet mintájára javasolták
egységesíteni.
A rendelet az alábbi módosításokat tartalmazza:
- technikai jellegű módosításokat (Közszolgáltató megnevezése, honlapjának
címe),
- a Közszolgáltató benyújtási határidőt határoz meg a mentességi kérelmek
(ingatlan használaton kívülisége, ingatlan használatának felfüggesztése)
igazolásának benyújtására,
- a házhoz menő rendszerben történő elkülönített gyűjtés, elszállítás részletes
feltételeinek megállapítása, az elkülönítetten gyűjthető hulladékok
meghatározása.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megvitatni, és a határozati
javaslatot elfogadni szíveskedjen.

HATÁROZATI JAVASLAT
Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete a települési hulladékkal kapcsolatos
helyi közszolgáltatásról szóló 14/2014. (IX.29.)
önkormányzati rendeletének módosítására
kidolgozott rendelet-tervezetet elfogadja és
azt ……/2016. (…..) számon önkormányzati
rendeletei közé iktatja.
Tapolca, 2016. február 11.
Dobó Zoltán
polgármester

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
/2016. (
) önkormányzati rendelete
A települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 14/2014.
(IX.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
(tervezet)
Tapolca Város Önkormányzatának 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 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli
el:
1. §
(1) Tapolca

Város Önkormányzatának Képviselő-testületének a települési
hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 14/2014. (IX.29.)
önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdés helyébe a
következő rendelkezés lép:

„(1) A közszolgáltatás folyamatosságának biztosítását – az önkormányzattal
megkötött kizárólagos szerződés alapján – a kötelező helyi közszolgáltatás
teljesítésére jogosult és kötelezett Közszolgáltató, az NHSZ Tapolca Nonprofit
Kft. (a továbbiakban Közszolgáltató) – mint többségi állami és önkormányzati
tulajdonú társaság- végzi.”
(2) A R. 2. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„b) a közszolgáltató által a közszolgáltatási területen elkülönítetten, gyűjtőszigeten
és házhoz menő rendszerben gyűjtött települési hulladékra,”
2. §
A R. 9. § (4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A Közszolgáltató a hulladékgyűjtés időpontjainak változásáról az
ingatlanhasználót a változás bekövetkeztét megelőzően saját honlapján
(www.nhsztapolca.hu), ügyfélszolgálatán és az Önkormányzat honlapján
(www.tapolca.hu) történő közzététel útján értesíti.”
3. §
A R. 15. § (4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az ingatlanhasználó köteles a használaton kívüliséget a Közszolgáltató részére
az általa választott elszámolási időszak vonatkozó közüzemi (víz vagy

elektromos áram) számláival igazolni. Az igazolás benyújtásának határidejét a
Közszolgáltató határozza meg.”
4. §
A R. 16. § (6) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az ingatlanhasználó köteles az ingatlanhasználat felfüggesztését a
Közszolgáltató részére a felfüggesztés időtartamára vonatkozó közüzemi (víz és
elektromos áram) elszámoló számlák vagy erről szóló közüzemi igazolás
benyújtásával igazolni. Az igazolás benyújtásának határidejét a Közszolgáltató
határozza meg.”
5. §
A R. 17. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A mentesség igénybevétele az ingatlanhasználó bejelentésére indul.”
6. §
A R. 11. alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:
„11. A házhoz menő rendszerben történő elkülönített hulladékgyűjtés
24. §
(1)Az elkülönítetten gyűjtött hulladékot a természetes személy ingatlanhasználó a
közszolgáltató által térítésmentesen biztosított 120 és 240 literes, az elkülönített
gyűjtésre utaló jelzéssel ellátott gyűjtőedényben vagy kötegelve adja át a
közszolgáltatónak.
(2)Az ingatlanhasználó az ingatlanon képződött települési hulladékból a szelektív
gyűjtőedénybe - a vegyes hulladéktól elkülönítetten- gyűjti a műanyaghulladékot
és fém hulladékot, valamint a kartonpapírból készült nagyméretű doboz
kivételével a papírhulladékot. Az elkülönítetten gyűjtendő hulladékokat a
rendelet 2. melléklete határozza meg. Az elkülönítetten gyűjtendő üveg hulladék
elhelyezéséről az ingatlanhasználó a 23. § alapján gondoskodik.
(3)A közszolgáltató az elkülönítetten gyűjtött hulladékot az általa biztosított szelektív
gyűjtőedényekből szállítja el, melyet a közterületen, a gyűjtést végző gépjárművel
megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen kell elhelyezni. A papír és karton
csomagolási hulladékot az edény mellett, kötegelve kell elhelyezni elszállításra.
(4)A közszolgáltató nem veszi át a balesetveszélyes, vagy sérült gyűjtőedényben,
nem matricázott gyűjtőedényben, nem a közszolgáltató által biztosított szelektív
gyűjtőedényben gyűjtött hulladékot. Amennyiben a szelektív gyűjtőedényben a 2.
mellékletben felsorolt hulladékon kívül más anyag is található, a közszolgáltató a
hulladék elszállítását megtagadja.

(5) A vegyes hulladék elhelyezésére szolgáló gyűjtőedénybe helyezhető települési
hulladékfajtákra, és az elkülönítetten gyűjtött hulladék gyűjtésének módjára a
hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás
végzésének
feltételeiről
szóló
kormányrendelet szabályai az irányadóak.
(6)A közszolgáltató az elkülönítetten gyűjtött hulladékot havonta egy alkalommal,
minden hónap első csütörtöki napján szállítja el. Amennyiben az időjárási
körülmények, vagy egyéb havária helyzet nem teszi lehetővé a házhoz menő
hulladékgyűjtés elvégzését, úgy a Közszolgáltató pótolja azt, melynek időpontját a
közszolgáltató a 9. § (4) bekezdése szerint teszi közzé.”
(7)Az elkülönítetten gyűjtendő, a gyűjtőedény űrtartalmát meghaladó
többlethulladék elhelyezéséről az ingatlanhasználó a 23. § alapján gondoskodik.”
7. §
A R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
8. §
A R. 2. melléklettel egészül ki a 2. melléklet szerint.
9. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba.
Tapolca, 2016. február 19.

Dobó Zoltán
polgármester

Ughy Jenőné
jegyző

1. melléklet a /2016. ( ) önkormányzati rendelethez
„1. Házhoz menő járatprogram szerinti hétfői ürítési nappal érintett
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási területek (kiskukás rendszer)
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.20
1.21
1.22
1.23
1.24
1.25
1.26
1.27
1.28

Akácfa u.
Arany J. u.
Árpád u.
Bacsó B. u.
Bajza J. u.
Balaton u.
Batsányi J. u.
Batsányi tér
Csányi L. u.
Csobánc u.
Damjanich u.
Deák F. u.
Déli elkerülő
Dózsa Gy. u.
Fazekas u.
Hegymagasi u.
Hősök tere
Hunyadi u.
Ipar u.
Jókai u.
Kandó K. u.
Kereszt u.
Kertész u.
Keszthelyi út
Kinizsi P. u.
Kiss J. u
Királykúti u.
Kölcsey F. u.

1.29
1.30
1.31
1.32
1.33
1.34
1.35
1.36
1.37
1.38
1.39
1.40
1.41
1.42
1.43
1.44
1.45
1.46
1.47
1.48
1.49
1.50
1.51
1.52
1.53
1.54
1.55
1.56

Malom köz
Martinovics u.
Nagyköz u.
Nyár u.
Nyárfa u.
Petőfi u.
Petőfi liget
Rákóczi u.
Sallay Misi u.
Sebron
Somogyi B. u.
Széchenyi u.
Szegfű u.
Szent György u.
Szent István u.
Szent László u.
Táncsics M. u.
Tanúhegyek u.
Tavasz u.
Tavasz köz
Templom-domb
Toldi M. u.
Török J. u.
Vastagh J. u.
Vasút u.
Vincellér u.
Zöldfa u.
Zrínyi M. u.

2. Házhoz menő járatprogram szerinti keddi ürítési nappal érintett
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási területek (kiskukás rendszer)
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16

Alkotmány u.
Apponyi A. u.
Attila köz
Bajcsy-Zs. u.
Bárdos L. u.
Baross G. u.
Bartók B. u.
Batthyány u.
Béke u.
Darányi I. u.
Erkel F. u.
Fenyves u.
Géza fejedelem u.
Glázer S. u.
Haraszt u.
Honvéd u.

2.17
2.18
2.19
2.20
2.21
2.22
2.23
2.24
2.25
2.26
2.27
2.28
2.29
2.30
2.31
2.32

József A. u.
Keszler A. u.
Lehel u.
Ley J. u.
Liszt F. u.
Május 1. u.
Paptelep
Pózdomb
Semmelweis u.
Sümegi út
Tapolca-Diszel
Teleki P. u.
Téglagyár
Vajda J. u.
Víztorony u.
Wesselényi M.u.

3. Házhoz menő járatprogram szerinti szerdai ürítési nappal érintett
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási területek (kiskukás rendszer)
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16
3.17
3.18
3.19
3.20
3.21

Barackvirág u.
Bányász u.
Benedek E.u.
Bem apó u.
Bertha Vince u.
Berzsenyi D. u.
Bólyai u.
Csokonai u.
Egry J. u.
Eötvös u.
Gárdonyi u.
Halápi út
Halastó u.
Iskola u.
Juhász Gy. u.
Kazinczy tér
Keresztúri u.
Kertész Dezső u.
Kisfaludy u.
Kodály Z. u.
Kossuth u.

3.22
3.23
3.24
3.25
3.26
3.27
3.28
3.29
3.30
3.31
3.32
3.33
3.34
3.35
3.36
3.37
3.38
3.39
3.40
3.41
3.42

Kosztolányi u.
Kós K. u.
Köztársaság tér
Lóczy L. u.
Madách I. u.
Márai S. u.
Marton L. u.
Mező I. u.
Mikszáth u.
Mónus Illés u.
Móricz Zs. u.
Pacsirta
Radnóti u.
Simon I. u.
Stadion u.
Sütő A. u.
Szabó M. u.
Szálloda u.
Tóth Á. u.
Véndeki u.
Vörösmarty u.

4. Házhoz menő járatprogram szerinti heti több ürítési nappal érintett
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási területek (kiskukás rendszer)

A
Utcák, terek
1
2
3

Ady E. u.

B
C
D
E
F
Házhoz menő járatprogram szerinti ürítési nap
hétfő
kedd
szerda
csütörtö péntek
k
X

Kazinczy tér
(óvoda)
Munkácsy M. u.

X

X
X

X
X

5. Tapolca hulladékgazdálkodási közszolgáltatási területére és a gyűjtési időre
vonatkozó adatai (BOBR rendszer)
A

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Utcák, terek
Ady E. u.
Alkotmány u.
Arany J. u.
Batsányi J. u.
Berzsenyi D. u.
Billege u.
Deák F. u.
Egry J. u.
Fő tér
Hősök tere
Ipar u.
Juhász Gy. u.
Kazinczy tér
Keszthelyi u.
Klapka Gy. u.
Kossuth L. u.
Lesence u.
Május 1. u.
Nagyköz u.
Radnóti u.
Rózsa F. u.
Sümegi u.
Vasút u.
Viszló u.
Wesselényi M. u.

B
C
D
E
F
Házhoz menő járatprogram szerinti ürítési nap
hétfő
kedd
szerda csütörtök péntek
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

2. melléklet a /2016. ( ) önkormányzati rendelethez

Házhoz menő rendszerben elkülönítetten gyűjthető hulladékok

Tapolca

HATÁSVIZSGÁLAT
A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban:
Jat.) 17. §-a szerint:
17. § (1) A jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó
részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható
következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről ... önkormányzati rendelet
esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. [...]
(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, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételeket”.
A települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 14/2014. (IX.29.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet tervezetében (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 jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai
A Tervezetnek közvetlen gazdasági, költségvetési hatása nincs.
ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei
A Tervezetnek közvetlen környezeti hatása nincs tekintettel arra, hogy a módosítás oka a
hatályos jogszabályoknak való megfelelés és az új házhoz menő elkülönített hulladékgyűjtési
rendszer bevezetése. A cél az, hogy az EU-s és a magyarországi környezetvédelmi
célkitűzésekben foglaltak, a megelőzés, hasznosítás, a lerakással történő ártalmatlanítás
csökkentésének elve és az utógondozás tervezése továbbra is érvényre jussanak.
ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai
A Tervezet többlet adminisztratív terheket nem keletkeztet.
b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei
A rendelet megalkotásának szükségességét a jelenleg hatályos rendelet egyértelműbbé tétele,
és az új házhoz menő elkülönített hulladékgyűjtési rendszer bevezetése indokolják.
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.

