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TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!
A Ht. 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 35. § szerint: „a települési
önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati rendeletben állapítja meg:
•

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendjét és módját, a
közszolgáltató és az ingatlanhasználó ezzel összefüggő jogait és kötelezettségeit,
valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés egyes tartalmi elemeit;

•

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének miniszteri rendeletben nem
szabályozott módját és feltételeit;

•

az ingatlanhasználót terhelő, miniszteri rendeletben nem szabályozott díjfizetési
kötelezettséget, megfizetésének rendjét, az esetleges kedvezmények, továbbá a
hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás
ingatlanhasználó
kérésére
történő
szüneteltetésének eseteit.

A Képviselő-testület 2014. évben fogadta el a települési hulladékkal kapcsolatos helyi
közszoláltatásról szóló 10/2014. (IX.29.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban:
Rendelet).
A rendelet elfogadása óta több alkalommal is vizsgáltuk, hogy a gazdálkodó szervezetek a
működésük során keletkezett mennyiségnek megfelelő gyűjtőedényt veszik-e igénybe, és
minden alkalommal megállapítottuk, hogy a Tapolcán működő használtcikkpiacok
működése során keletkezett hulladék minden bizonnyal nem helyezhető el a legkisebb 120
literes gyűjtőedénybe, amit alkalmaznak.
A Rendelet 19. §-a szabályozza a gazdálkodó szervezetekre vonatkozó szabályokat, mely
alapján a gazdálkodó 120, 240 és 1100 literes gyűjtőedényeket, továbbá a többlethulladék
gyűjtésére a 120 literes köztisztasági zsákot veheti igénybe.

Kérésünkre a Tapolca Kft. tájékoztatott minket a Kft. által működtetett piac működéséhez
igénybe vett gyűjtőedényekről. A Kft. a Bajcsy Zsilinszky úti piac és vásárcsarnoknál 1 db
1100 literes és 3 db 240 literes gyűjtőedényt vesz igénybe, melyet heti két alkalommal, a fő
piaci napokon, kedden és pénteken ürítenek. A piacon árusitó partnereik száma a
csarnokban 35-40, az épület északi oldalán kívül 15-20 között mozog. A piac teljes területén
egyébként 96 db asztal kb. 200 árusítóhely áll rendelkezésre. 2004 előtt a piacon használtcikk
piac is működött az épület északi oldalán, akkor az árusitó helyek száma 30-35 között volt. A
piac és vásárcsarnok éves hulladék mennyisége napjainkban 70 m3.
Helyszíni szemlénk során piaci napokon megszámoltuk mindkét használtcikkpiacon az
árusítókat, mely felmérés alapján:
- a Táncsics Mihály utcai piacon 57 db árusítóhely kapacitás van, továbbá az
őstermelők számára kb. egy 5 x 10 méteres alapterület áll rendelkezésre,
- a Martinovics Ignác utcai piacon kb. 150 – 200 árusítóhely áll rendelkezésre
Fentiek alapján javaslom a Rendelet 19. §-át egy új bekezdéssel kiegészíteni az alábbiak
szerint:
(6) A használtcikk piacot működtető gazdálkodó szervezet az elkülönített hulladékgyűjtés
mellett heti 1 ürítéssel az alábbi űrtartalmat köteles igénybe venni:
a)
b)
c)
d)

30 árusítóhelyig 1100 liter,
30-60 árusítóhely között 2200 liter,
60-90 árusítóhely között 3300 liter.
90 árusítóhely felett 5000 liter.

Technikai jellegű kiegészítésre van szükség a házhoz menő járatprogram szerinti hétfői
ürítési nappal érintett hulladékgazdálkodási közszolgáltatási területek (kiskukás rendszer)
esetében, mivel hiányzik az utcák közül a Fő tér.
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995 évi LIII törvény 48. §. (3)
bekezdése alapján a Rendelet módosítását véleményezésre megküldtük a Veszprém Megyei
Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi
Főosztályának. A megkeresett hatóság VE-09Z/5650-2/2017 számú iratával megállapította,
hogy a rendelet-tervezet tartalmilag megfelel a magasabb szintű jogszabályi előírásoknak,
így nem emelt kifogást ellene.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot
elfogadni szíveskedjen.
HATÁROZATI JAVASLAT
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a települési
hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 10/2014.
(IX.29.) önkormányzati rendeletének módosítására kidolgozott
rendelet-tervezetet elfogadja és azt ……/2017. (…..) számon
önkormányzati rendeletei közé iktatja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Tapolca, 2017. július 28.

Dobó Zoltán
polgármester

1. melléklet
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
/2017. (
) önkormányzati rendelete
a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló
10/2014. (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 környezet védelmének általános szabályairól szóló
1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró
Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főosztálya véleményének figyelembevételével a következőket rendeli el:
1. §
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének a települési hulladékkal kapcsolatos
helyi közszolgáltatásról szóló 10/2014. (IX.29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.)
19. §-a kiegészül az alábbi bekezdéssel:
(6) A használtcikk piacot működtető gazdálkodó szervezet az elkülönített hulladékgyűjtés
mellett heti 1 ürítéssel az alábbi űrtartalmat köteles igénybe venni:
30 árusítóhelyig 1100 liter,
30-60 árusítóhely között 2200 liter,
60-90 árusítóhely között 3300 liter.
90 árusítóhely felett 5000 liter.
2. §
A Rendelet 1. mellékletének 1. pontja az 1. mellékletre módosul:
3. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépést követő első napon
hatályát veszti.
Tapolca, 2017. augusztus 4.

Dobó Zoltán
polgármester

dr. Németh Mária Anita
jegyző

1. melléklet a ....../2017. ( ) önkormányzati rendelethez
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Házhoz menő járatprogram szerinti hétfői ürítési nappal érintett
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási területek (kiskukás rendszer
2.
)
1.32 Nagyköz u.
Akácfa u.
1.33 Nyár u.
Arany J. u.
1.34 Nyárfa u.
Árpád u.
1.35 Petőfi u.
Bacsó B. u.
1.36 Petőfi liget
Bajza J. u.
1.37 Rákóczi u.
Balaton u.
1.38 Sallay Misi u.
Batsányi J. u.
1.39 Sebron
Batsányi tér
1.40 Somogyi B. u.
Csányi L. u.
1.41 Széchenyi u.
Csobánc u.
1.42 Szegfű u.
Damjanich u.
1.43 Szent György u.
Deák F. u.
1.44 Szent István u.
Déli elkerülő
1.45 Szent László u.
Dózsa Gy. u.
1.46 Táncsics M. u.
Fazekas u.
1.47 Tanúhegyek u.
Fő tér
1.48 Tavasz u.
Hegymagasi u.
1.49 Tavasz köz
Hősök tere
1.50 Templom-domb
Hunyadi u.
1.51 Toldi M. u.
Ipar u.
1.52 Török J. u.
Jókai u.
1.53 Vastagh J. u.
Kandó K. u.
1.54 Vasút u.
Kereszt u.
1.55 Vincellér u.
Kertész u.
1.56 Wesselényi u.
Keszthelyi út
1.57 Zöldfa u.
Kinizsi P. u.
1.58 Zrínyi M. u
Kiss J. u
Királykúti u.
Kölcsey F. u.
Malom köz
Martinovics u.

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 10/2014. (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 az a társadalmi hatása, hogy a használtcikk piacok működéséből fakadó nagy
mennyiségű illegális hulladék lerakás csökkenhet a közterületeken. a tömbházak vegyes
hulladékgyűjtő edényei mellett.
ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei
A Tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségi következménye az illegális
hulladéklerakások környezetében az egészségügyi fertőzésveszély csökkenése.
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 használtcikk piacot működtető gazdálkodó
szervezeteknél keletkező hulladék minimális hulladékgyűjdő edény űrtartalmának rendeleti
szabályozás hiánya indokolja.
A szabályozás elmaradásnak jogszabályon alapuló következménye nincs.
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.

