
Kapolcs község Önkormrányzat Kópviselő- testiiletének

6 l 20 I 6.(XL 2 0. ) önkorm ányzati rendel ete

a hulladékgazdálkodás i közszolgáltatásról szóló

8 l20I 4. (IX.22.) önkormányzati rendelet módosításáról.



Kapolcs község Onkormányzat Képviselő-testiiletének
612016. (XI.20.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló

8 l 20 1 4 . (IX. 2 2 
" ) önkorm ányzati rendel et mó do sítás áró 1.

Kapolcs község Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV.
törvény 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás a|apján, az Alaptőwény 32. cikk (1) a)

pontjában, a MagyarországheIy önkormányz atairől szőlő 2011 . évi CLXXXIX. törvény 13. §

(1) bekezdés 19. pontjában megltatírozott feladatkörében eljáwa,a környezet vódelmének
általános szúályairől szóló 1995" évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított
véleményezési jogkörében eljáró Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és

Természetvédelmi Főosztálya véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § A hulladékgazdálkodásról szóló 8l20l4.(Ix.22.)önkormányzatí rendelet 3. § (2)-(3)

bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép :

,,(2) Kapolcs község önkormányzata a község kőzigazgatási területén a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatást az Eszak-Balatoni Hulladékgazdéúkodási Nonprofit
Kft. (A továbbiakban BeH Kft.) 8200 Veszprém, Héugyái u. 1.(a továbbiakban
közszolgáltató ) j o go sult ell átni.

(3) A települési szilárd hulladék környezetkárosítást kizárő módon történő árta|matlanítását, a

hulladék begffitését, előkezelését a KözszolgáItatő végzt. A közszolgáltatási feladatok
ellátásában - hulladék átvétele, gyűjtése, szállítása - közreműködőként részt vesz az NHSZ
Tapolca Nonprofit Kft. 8300 Tapolca, Halapi u.33."

2. § E rendelet kihirdetését követő első nap lephatáIyba.
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Előzetes hatásvizs gálat

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján

A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010, évi CXXX. törvény (a
továbbiakban: Jat.) 17. §-a szerint:

77. § (1) A jogszabály előkészitője - a jogszabéúy feltételezett hatásaihoz igazodő
részletességű előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várhatő
következményeit" Az eIőzetes hatásvizsgálat eredményéről 6|20I6.(XL20.) önkorrnányzati
rendelet esetén a helyi önkormányzat képvi selő -te stül eté t táj ékoztatni kell. [. . . ]

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell
a) a terv ezett jo gszab íly valamennyi j elentő snek ítéIt hatását ktilönö s en
aa) tár s adalmi, gaz das á gi, kö lt s é gveté si hatás ait,
ab) környezeti és egészségi következményeit,
ac) admini s ztr ativ terheket b efolyásoló hatásait, val amint
b) a jogszabáIy megalkotásának szükségességót, a jogalkotás elmaradásának vfuhatő
következményeit, és
c) a jogszabá|y alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, targyt és pénzngy
feltételeket".

A települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi
közszolgá|tatásról, aköztisztaság fenntartásáról és a környezet védelméről szóló Kt. rendelet
tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai - a Jat. 11. § (2)
bekezdésében foglalt elvárások tükreben - az alábbiak szerint összegezhetők:

a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása
aa) A jogsz abály társadalmi, gazdaságí, költségvetési hatásai
Jelentős hatás nem váthatő.

ab) A jogsz abálykörnyezeti és egészségi következményei
Hulladékgytíj tés szab ály ozása a környezetvédelme keretében.

ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai
Jelentős hatás nem várhatő

b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei
Hulladókgazdálkodási törvény változása miatt szükséges a helyi jogszabály módosítása.

c) A jogszab á|y alkaImazásíútozszükséges személyi, szervezeti,tárgyi és pénzügyi feltételek
A Tervezet elfogadása esetén a rendelet a|kalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi,
szervezeti, és tárgyi feltételt nem igényel.

Indoklás

1. § aközszolgáltatőt, és aközszolgáltatásban közreműködő szeruezetet nevesíti
2" § a hatályba léptető rendelkezésttartalmazza


