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KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

 POLGÁRMESTERE 

 

 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. 

 Telefon: (28)- 507-133     Fax: (28)-470-357 

„Nyílt ülésen tárgyalandó” 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
 

A Képviselő-testület 2017. június 28-i ülésére 
 
 
Tárgy:  a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak 
kötelező igénybevételéről szóló 10/2011.(III. 21.) önkormányzati rendelet módosítása 

Érintett bizottság: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 

 
 

Tisztelt Bizottság/Képviselő-testület! 

 

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a települési szilárd hulladék 
kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről szóló 
10/2011.(III. 21.) önkormányzati rendeletében (továbbiakban: Rendelet.) szabályozta a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás rendjét, az ingatlanhasználókat és a közszolgáltatót 
illető jogokat, kötelezettségeket. 

2017. május 1-jétől Kistarcsa település közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatást – az Önkormányzattal megkötött közszolgáltatási szerződés alapján – az 
Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi 
Önkormányzati Társulás tulajdonában lévő Zöld Híd B.I.G.G. Környezetvédelmi és 
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. közszolgáltató végzi. 

Az új szolgáltató kérésének megfelelően a Rendelet azon szakasza, amely a szolgáltatás 
szüneteltetésének szabályait tartalmazza, kiegészült két új előírással. 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése szerint 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. 
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Ugyanezen paragrafus (2) bekezdése előírja, hogy 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 fentiek alapján a Rendelet felülvizsgálatához kapcsolódó hatásvizsgálat eredményei a 
következők: 

aa) Várható társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások: 
 Pontosításra kerültek a szolgáltatás igénybevételének szabályai, a 

költségvetésre nincs hatása. 
ab) Várható környezeti hatások, egészségi következmények: 

 A módosításnak nincs közvetlen környezetvédelmi, egészségügyi hatása. 
ac) Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: 

 Nincs. 
b) A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: 
A rendelet módosítása szükséges a szabályok pontosítása érdekében. 

c) A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek: 

 Rendelkezésre állnak. 
 

Az előzmények megtárgyalása után kérem a Képviselő-testülettől az előterjesztés mellékletét 
képező rendelet-tervezet elfogadását: 

 

Rendeletalkotás! 
 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja a települési szilárd 
hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről 
szóló 10/2011.(III. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …/2017. (...) 
önkormányzati rendeletét. 
A rendelet elfogadása minősített többséget igényel. 
 
Kistarcsa, 2017. június 13. 
 
 
 
 
 Solymosi Sándor 
 polgármester 
 


