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1 .  N a p i r e n d  
 

E LŐT E R J E S Z T É S  é s  e l ő z e t e s  h a t á s t a n u l m á n y  
A szilárd hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet módosítása 

 
 
Tisztelt képviselő-testület! 
 
Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testülete az 5/2015.(IV.28.) számon rendeletet alkotott a szilárd 
hulladékgazdálkodásról, mely rendelet 2015. május 1-jétől hatályos. 
Az Önkormányzati rendelet többek között tartalmazza a közszolgáltató megnevezését. 
 
A hulladékgazdálkodási komplex szolgáltatást – 2017. április 1-ig - a Zöld Híd Régió Nonprofit Kft. 
végezte. 
 
A hulladékgazdálkodás terén az elmúlt időszakban bekövetkezett változások révén a Zöld Híd Program  
szolgáltatási területe dinamikus növekedésnek indult. A tulajdonos Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei 
Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás (továbbiakban: Társulás) 
Társulási Tanács döntése alapján az eddigi közszolgáltató, a Zöld Híd Régió Nkft. tevékenységét és dolgozói 
állományát teljes körűen a Társulási Tanács 22/2016. (XI.24.) számú határozatának h) pontja alapján 
létrehozott Zöld Híd B.I.G.G. Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft vette át, 
folytatólagos üzemmódban 2017. április 1-től. A Zöld Híd B.I.G.G. Környezetvédelmi és 
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft közszolgáltatási tevékenység jelentősen kibővült: 45 település helyett 
már 97 települést lát el, és várható  még újabb teleülések csatlakozása. A munkavállalói létszám 270 főről 
300 főre bővült, év végéig 350 fő foglalkoztatását tervezik.  
A közszolgáltatást ellátó cég személyében beállt változás miatt szükségessé vált a hulladékgazdálkodásról 
szóló önkormányzati rendelet módosítása, a közszolgáltató megnevezésének módosítása. 
(A közszolgáltatóval fennálló közszolgáltatási szerződés módosítás – mely a közszolgáltató nevének 
módosítását, valamint a Társulás teljesítés igazolás kiállítására történő felhatalmazását tartalmazza - 
megkötésre került.) 
 
A Közszolgáltató – a gyakorlati tapasztalatok alapján –a hulladékgazdálkodási rendelet alábbi módosítását, 
illetve kiegészítését kérte: 
A rendeletbe kerüljön beépítésre az „Időlegesen használat ingatlanok esetében nincs lehetőség részleges 
szüneteltetésre.” 
 
 
Az előterjesztett rendelet tervezet a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 19. § (2) bekezdésében 
előírtaknak megfelelően a lakosság közvetlen tájékoztatására a www.tolmacs.hu honlapon keresztül az 
SZMSZ-ben rögzítettek szerint, a képviselő-testületi ülés anyagaként közzétételre kerül, annak érdekében, 
hogy az érintettek tudomást szerezzenek a készülő rendelet-tervezetről. 
A rendelet-tervezetre vonatkozóan esetlegesen beérkező észrevételek a képviselő-testület ülésén ismertetésre 
kerülnek. 
 
Előzetes hatástanulmány: 
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése értelmében a jogszabályok előkészítése 
során előzetes hatásvizsgálatot kell lefolytatni, az alábbi tényezőkre vonatkozóan: 
 
A rendelet-tervezet: 

- Társadalmi hatás: A rendelet-tervezetnek társadalmi hatása nincs, a rendelet a 
hulladékgazdálkodásban jelenleg fennálló állapotokat és gykorlatot nem érinti. A rendelet-tervezet a 
hatályos jogszabályi (törvényi) előírásoknak megfelel.  

- Gazdasági hatása: A rendelet-tervezetnek gazdasági hatása nincs.  
- Költségvetési hatása: A rendelet-tervezetnek költségvetési hatása nincs.  
- A rendeletnek közvetlen környezeti hatása nincs. 
- A rendeletnek közvetlen egészségi hatása, egészségügyi következménye nincs. 
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- A tervezetnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A rendelet megalkotása az önkormányzati 
adminisztratív terheket nem érinti. 

- A rendelet megalkotásának szükségessége: A rendelet megalkotását a tényleges közszolgáltatói 
tevékenységet ellátó cég önkormányzati rendeletben történő megjelenítése teszi szükségessé.  

- A jogalkotás elmaradásának várható következményei: a jogalkotás elmaradása esetén a 
közszolgáltatás és az önkormányzati rendelet nincs összhangban, mely következtében a 
Kormányhivatal részéről törvényességi felügyeleti intézkedés várható.   

- A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a rendelet a 
meglévő szervezeti, személyi, tárgyi és pénzügyi feltételekkel alkalmazható, további feltételek 
biztosítását nem igényli, a szükséges feltételek rendelkezésre állnak. 

 
 
Kérem az előterjesztett rendelet tervezet elfogadását. 
 
 
Tolmács, 2017. június 22. 
    
 

Tisztelettel:  
 

 Hajnis Ferenc  
 polgármester 
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Tolmács Község Önkormányzat Képviselő – testületének 

…../2017. (…….) 

Önkormányzati RENDELETE 

a szilárd hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet módosításáról 
 

( t e r v e z e t )  
 
 
Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) 
bekezdés a) pontja, és a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35.§ (1) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
13.§ (1) bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a szilárd hulladékgazdálkodásról 
szóló 5/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:  

  
 
1.§ (1) Tolmács Község Önkormányzata képviselő-testületének a szilárd hulladékgazdálkodásról szóló 

5/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Hör.) 1.§ 5. pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
„5. Közszolgáltató: Zöld Híd B.I.G.G. Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit 
Kft.” 
 
(2) A Hör. 1.§ 8. pontjában a „Zöld Híd Régió Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 
Korlátolt Felelősségű Társaság” szövegrész helyébe a „Zöld Híd B.I.G.G. Környezetvédelmi és 
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.” szöveg lép. 
 
(3) A Hör. 3.§ (1) bekezdésében, és a 3.§ (4) bekezdésében a „Zöld Híd Régió Környezetvédelmi 
és Hulladékgazdálkodási Kft.” szövegrész helyébe a „Zöld Híd B.I.G.G. Környezetvédelmi és 
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.” szöveg lép. 
 

2.§ A Hör. 16.§-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki: 
„(5) Az időlegesen használt ingatlanok (üdülőként nyilvántartott ingatlanok) esetében nincs lehetőség 
részleges szüneteltetésre.” 

 
3.§ Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
Tolmács, 2017. ………….. ….. 
 
 
 
 Hajnis Ferenc Torma Andrea 
 polgármester  jegyző 

 
 
 

Kihirdetési záradék:  
 
A rendelet kihirdetve: 2017. ……………………….-án 
 
 
 
 Torma Andrea 
 jegyző 
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a szilárd hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
 ……/2017. (………….) önkormányzati rendelet i n d o k o l á s a  

 
 

Általános indokolás 
 
 
Az önkormányzatok hulladékgazdálkodási feladatait a hulladékokról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 
(továbbiakban: Htv.) szabályozza.  
Tolmács Község Önkormányzata a Htv-ben kapott felhatalmazás alapján megalkotta a szilárd 
hulladékgazdálkodásról szóló 5/2015. (IV.28.) önkormányzati rendeletet. Az önkormányzati rendelet 
tartalmazza többek között a közszolgáltató megnevezését, valamint a közszolgáltatás szüneteltetésére 
vonatkozó rendelkezéseket. 
A hulladékgazdálkodás terén az elmúlt időszakban bekövetkezett változások és az Észak-Kelet Pest és 
Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás Társulási 
Tanács döntése alapján az eddigi közszolgáltató, a Zöld Híd Régió Nkft. tevékenységét teljes körűen 
átvette a Zöld Híd B.I.G.G. Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft, ezért – a 
közszolgáltató személyében beállt változás átvezetése érdekében - a hulladékgazdálkodásról szóló 
önkormányzati rendelet érintett rendelkezéseinek módosítása szükséges. 
 
 

Részletes indokolás 
 

1.§ -hoz 
A rendelet úgy módosítja a hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet érintett rendelkezéseit, 
hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltató a Zöld Híd B.I.G.G. Környezetvédelmi és 
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 
 

2.§ -hoz 
A Közszolgáltató kérésére az önkormányzati rendelet kiegészítésre kerül: az időlegesen használt ingatlanok 
(vagyis az üdülő ingatlanok) esetében – tekintettel arra, hogy az üdülő ingatlanok tekintetében a törvény 
erejénél fogva fél éves (6 havi) hulladékgazdálkodási díjat kell fizetni – nincs lehetőség további részleges 
szüneteltetésre. 
 

3.§-hoz 

A rendelet a kihirdetést követő napon azonnal hatályba lép, és miután beépül az alaprendeletbe, a módosító 
rendelet a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 12.§ (1)-(2) bekezdése értelmében, a törvény 
erejénél fogva a hatályba lépést követő napon hatályát veszti. 
 


