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Tisáelt J egyző Asszony!

Monostorapáti, Hegyesd, Kapolcs, Vigántpetend, Taliándörögd és Sáska községek
Önkormányzata Kepviselő{estületének ,,a hutladékgazdólkodási közszolgáltatásról" szóló
önkormányzati rendelet tewezetéhez (azonos szövegezésre való figyelemmel) a Fejér Megyei
Kormányhivatal részéről környezetvédelmi igazgatásí szervként eljárva a környezeí védelmének
áItalános szabályairól szóló ]995, évi LIII. nrvény 48. § (3) bekezdése alapján véleményem az alábbi:

A rendelet tervezete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésénekfeltételeiről szóló 385/2a]4.
(nr. 31.) Korm. rendelet és a hulladéltól szőIő 20]2. évi CLXXXV. firvény (a továbbiakban: Ht")
előírásainak általánosságban megfelel, azonban a végleges elfogadás előtt javasolt az alábbiak
figyelembevétele:

- A tervezet bevezető részében a Kőzép- dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi
Felügyelőség megnevezést kérem javítani a környezetvédeimi hatáskörben eljaró Fejér Megyei
Kormányhivatal (Környezetvédelmi és Természetvédelrni Főosztály) megnevezésre.

- A tervezet 3. § (2) bekezdésében megjelölt közszolgáltató megnevezését kérem pontosítani az
alábbiak szerint (rendelkezésre álló cégnyilvantartásból) :

A cég elnevezése: NHSZ Tapolca Nonprofit Korlátolt Felelősségű Tarsaság (székhelye: 8300

A cég rövidített 
",,JÍiili3, §l]t'; 

i;i3,1" Nonprofit Kft.

- A teruezet 5. § (1) bekezdés e) pontja alapjan ,,A közszolgdltató kötelezettsége... a g/űjtő helyek,
előkezelő telepek, a hulladék ártalmatlanítását szolgáló létesítmény működtetése,"

A hivatkozott rendelkezés abban az esetben igaz, amennyiben a Közszolgáltató NHSZ Tapolca
Nonprofit Kft. rendelkezik a megnevezett létesítményekre érvényes hulladékgazdálkodási
engedéllyel. Pl, a hulladék ártalmatlanítását szolgáló a KiráIyszentistváni Regionális
Hulladékkezelő Központ engedélyese azEBH Kft., melynek működtetése nem aKözszoIgáItatő
feladata,

Kérem a rendelkezést pontosítani.

- A tetvezet nem lakossági eredetű szilárd hultadékravonatkozó 12. § rendelkezéselhez:

,Jrázfurtasi hulladékhoz hasonló, nem elküIönítetten g/űjtött hulladék hiányában", azaz
amerrnyiben a gazdá|kodó szervezet ingatlanhasználó ingatlanán csakis háúartásí hulladékíroz
hasonió hulladék részét képező ellnilönítetten gyűjtött hulladékot gyűjt, - vegyesen nem
gyűjti-, abban az esetben arrrrak kezeléséről a Ht. 31. § (2) bekezdésében meghatározottak
valamelyik mődozata szerint kell gondoskodnia, kötelezően nem lehet előírni a
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közszolgáltatás igénybevételét, még akkor sem, ha a következő rendelkezés kivételként
hivatkozik a fentiekre. (Megjegyzendő: a hivatkozott Ht" 39" § (2) bekezdése a természetes
személy ingatlanhasználókra vonatkozó rendelkezés")
A gazdálkodő szervezet ingatlanhasználó részére csak lehplősée a hááartási hulladékhoz
hasorrló hulladék részét képező elkrilönítetten gyűjtött hulladék kezeléséről a hulladék
kőzszolgáltatónak történő átadása úd án történő gondoskodás.

. A gazdálkodó szewezet ingatlanhasználó a háúartási hulladékhoz hasorrló hulladék részét
képező nem elkiilönítetten e_vűjtött hulladék kezeléséről - azaz telepüiési vegyes hulladékáról
- klzárőIag a települési önkormányzattal kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
szerződés alapjánmeghatarozottKözszolgáltatónak történő átadás útján gondoskodhat"

Kérem a tervezet vonatkozó szövegét egyértelművé tenniu javítani.

_ 16/8.§ (6) bekezdésben meghatározott előkás értelmezhetetlen, kérem javítását.

- A 17. § (1) bekezdésben megnevezett ,,lakossági eredetű, ű sz€rvezett közszalgáItatásban
elszállításra nem kerülő szilárd hulladék" fogalmát javasolt értelmező rendelkezésben
definiálni az egyértelmíiség érdekében, ugyanis ezt a fogalmat a Ht" nem rögziti"

Egyebekben Monostorapáti, Hegyesd, Kapolcs, Vigántpetend, Taliándörögd és Sáska községek
önkormányzatának rendelet-tervezetében foglaltak ellen a megfogalmazott javaslatoku valamint
a vonatkozó aktuális jogszabályok előírásainak figyelemtrevétele mellett nem emelek kifogást,
azt a képviselő-testület részére jóváhagyásra javasolom.

Kérern, az elfogadott rendelet egy pélűnyát szíveskedjenek meglnildeni a környezetvédelmi
hatásköóen e§áró Kormányhivatal részére trrdomásul vétel céljából"

Felhívom szíves frgyelmét an,a, hogy a Nemzeti Jogszabólytatrról szóló 338/2a]1" (ru 29.)

Kormányrendelet 4. § (2) bekezdése alapján a Nemzeti Jogszabálytarban - a (3) bekezdésben foglalt
kivétellel - egységes szerkezehí szöveggel közzé kell terrrri valamennyi, 2013" június 30, után
kihirdetett és a lekérdezés napjárr hatályos, önkormányzati rendeletnek - ideértve a 2013, június 30"

után kihirdetett önkormányzati rendelettel megváltoáatott önkonnányzat.i rendeletet is - a lekérdezés
napjan hatályos szövegét, és a lekérdezés napját megeLőző, illetve követő €gy-€gy időállapotát.

A környezetvédelmi igazgatási szervként eljaró Fejér Megyei Kormányhivatal hatáskörét és

illetékességét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatásifeladatokat ellátó szervek
kijelöIéséről szóló 7I/20] 5. Qn. 30.) Korm" rendelet állapítja meg"

Székesfehérv ár, 20I 6, auguszlus

Dr. §imon L§szlő
kormánymegbízott

nevében és megbizásából

Bajári Sándor
hatósági szakiigyintéző
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