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KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
 POLGÁRMESTERE 

 
 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. 

                  Telefon: (28)- 507-133 

„Nyílt ülésen tárgyalandó” 
ELŐTERJESZTÉS 

A Képviselő-testület 2019. június 26-ai ülésére 
 
Tárgy: A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak 
kötelező igénybevételéről szóló 10/2011. (III.21.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata 
 

Érintett bizottság: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság  

 
Tisztelt Bizottság/Képviselő-testület! 
 

A Képviselő-testület a 2011. március 20. napján tartott ülésén megalkotta a települési szilárd 
hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről szóló 
10/2011. (III.21.) önkormányzati rendeletet (a továbbiakban: Rendelet), amely több 
alkalommal módosításra került.  
 
A gyakorlati tapasztalatokra figyelemmel szükséges a Rendelet felülvizsgálata, mivel 
időközben változott a lomtalanítás végzésének módja, felügyelt gyűjtőpontos lomtalanítás 
helyett 2019. évben már házhoz menő rendszerű lomtalanítás történik majd, lakossági 
igénybejelentés alapján, a szolgáltatóval leegyeztetett napokon. Emellett változott a 
közterületi hulladékgyűjtő edényben elhelyezett hulladék gyűjtésének a rendszere is.  
 
Indokolt továbbá azon a Rendelet által közösségellenes magatartásnak minősített esetköröket 
is felülvizsgálni, amelyekkel kapcsolatban közigazgatási bírság kiszabására van mód, mivel a 
Rendelet egyes rendelkezései által előírt/tiltott magatartások magasabb rendű jogszabályok 
által is már szabályozottak, és az azokkal kapcsolatos bírságolási jog is más, önkormányzaton 
kívüli szervek hatáskörébe tartozik, így ezen jogszabálysértések szankcionálására vonatkozó, 
Rendeletben szereplő rendelkezések hatályon kívül helyezendőek.  
  
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§- a szerint a jogszabály előkészítőjének 
előzetes hatásvizsgálatot kell készítenie, fel kell mérnie a szabályozás várható 
következményeit. 
 

„17.§ (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 
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 c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételeket.” 
I. Várható társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások: 
Pontosított, a gyakorlati tapasztalatoknak megfelelő helyi szabályozás. 
II. Várható környezeti hatások, egészségi következmények: 
Nincsenek. 
III. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: 
Nincsenek.  
IV. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei: 
A jogalkotás elmaradása esetén a Rendelet szövege nem felelne meg a magasabb rendű 
jogszabályok rendelkezéseinek és nem állna összhangban a gyakorlatban alkalmazott eljárási 
renddel. 
V. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 
Rendelkezésre állnak. 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az alábbi 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 …/… (…) 
önkormányzati rendeletet. 
 

A rendelet elfogadása minősített többséget igényel. 
 

Kistarcsa, 2019. június 13.  
   Solymosi Sándor  
       polgármester 
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