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Társadalmi egyeztetésre bocsátva: 2017. augusztus 24.

Felsőörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
  /2017. (IX.   .) önkormányzati rendelete
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének rendjéről, 
az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról szóló
20/2015. (XI.17.) önkormányzati rendeletének
módosításáról
Felsőörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88.§ (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya  véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
	
1. § (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének rendjéről, az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról szóló 20/2015. (XI.17.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R) 21.§ (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az elkülönítetten gyűjtött hulladékot belterületen az ingatlanhasználó a közszolgáltató által térítésmentesen biztosított házhoz menő gyűjtésre szolgáló szelektív gyűjtőedényben, az üveget elkülönített gyűjtésre utaló jelzéssel ellátott gyűjtőszigeten elhelyezett gyűjtőedényben adja át a közszolgáltatónak a kartonpapírból készült nagyméretű doboz és újságpapír papírhulladék kivételével. Az ingatlanhasználó kötegelve adja át a közszolgáltatónak a kartonpapírból készült nagyméretű doboz és újságpapír hulladékot az elkülönített gyűjtésre utaló jelzéssel ellátott gyűjtőedénnyel együtt.”

(2) Az R (4), (5), (6), (7), (8) bekezdéseinek számozása (5), (6), (7), (8), (9) bekezdésre változik, egyidejűleg az az az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Az elkülönítetten gyűjtött hulladékot külterületen és üdülőingatlanon az ingatlanhasználó az elkülönített gyűjtésre utaló jelzéssel ellátott gyűjtőszigeten elhelyezett gyűjtőedényben adja át a közszolgáltatónak a kartonpapírból készült nagyméretű doboz és újságpapír papírhulladék kivételével. Az ingatlanhasználó kötegelve adja át a közszolgáltatónak a kartonpapírból készült nagyméretű doboz és újságpapír hulladékot az elkülönített gyűjtésre utaló jelzéssel ellátott gyűjtőszigeten elhelyezett gyűjtőedénnyel együtt.”
	
2.§ Az R 23.§ (5) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Rendszeresített, szabványos gyűjtőedényzetnek minősül: 
	a Közszolgáltató emblémájával ellátott 60, 80,120 literes zöld műanyag zsák vagy 
	a Közszolgáltató emblémájával ellátott 60, 80, 110, 120, 240 literes kukaedény, és 

c) a szokásos mennyiségen felül keletkező hulladék eseti összegyűjtésére a Közszolgáltató emblémájával ellátott 60, 80, 120 literes kék műanyag zsák. A kék zsák ára magában foglalja az egyszeri szállítási díjat és a zsák előállítási költségét.

	

	
3.§ Az R 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

4. § A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.


	Szabó Balázs	dr. Hoffmann Gyöngyi
	polgármester	jegyző
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A rendelet kihirdetésének napja: 2017. szeptember
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dr. Könczöl Gábor
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1. melléklet a   /2017. (IX.    .) önkormányzati rendelethez

Elkülönítetten gyűjtött települési hulladék


Gyűjtőhely gyűjtési mód
B)
Azonosító 
kód
C)
Megnevezés
Házhoz menő elkülönítetten gyűjtött települési hulladékszállítás
és
gyűjtőszigeten elhelyezett gyűjtőedényben elkülönítetten gyűjtött települési hulladékszállítás











15. 01. 01.
papír és karton csomagolási hulladék
karton doboz



irattároló doboz



hullámpapír



színes, vagy fekete-fehér újság

20. 01.01.
papír és karton
irodai papírok, 



könyvek



prospektusok,



csomagoló papírok

 15. 01. 06.








műanyag csomagolási
hulladék
ásványvizes, üdítős palackok és kupakjaik



csomagoló fóliák, műanyag zacskók,



fóliák



tejfölös, joghurtos,
margarinos poharak



tisztítószeres flakonok


fém csomagolási hulladék
alumínium italos dobozok


vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék
italos karton dobozok
gyűjtőszigeten elhelyezett gyűjtőedényben elkülönítetten gyűjtött települési hulladékszállítás
15. 01. 07.
üveg csomagolási hulladék
fehér és színes, barna, zöld italos, bébiételes befőttes és lekváros üveg












INDOKOLÁS
Általános indoklás

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 88.§ (4) bekezdésének a) pontja alapján a települési önkormányzatok arra kapnak felhatalmazást, hogy önkormányzati rendeletben állapítsák meg a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének szabályait, illetve a 35. §-ban foglalt rendelkezések érvényesítéséhez szükséges szabályokat.
Felsőörs község Önkormányzata a fenti törvényi felhatalmazás alapján alkotja meg önkormányzati rendeltét a Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya véleményének kikérésével.

Részletes indokolás
1-3.§-okhoz, 1. melléklethez: a módosítás során elkülönül a szelektív gyűjtés rendszere a belterületen és a külterületen (üdülőövezetben): a házhoz menő szelektív gyűjtés csak belterületen fog működni ( az üveg kivételével), külterületen és üdülőövezetben a szelektív gyűjtőszigetre kell beszállítani az elkülönítetten gyűjtött hulladékot.
Továbbá a külterületen a jövőben választhat az ingatlanhasználó hogy zsákban, vagy kukában gyűjti e a hulladékát. A választás lehetőségét azért indokolt biztosítani, mert a külterületen jellemző szezonális ingatlanhasználói szokás, hogy a kukát nem tudja mindenki a rendelet előírása szerint az ürítés napján ingatlanára visszahelyezni elutazása miatt.
4.§-hoz: a hatályba lépéssel kapcsolatos rendelkezést tartalmazza.



Hatásvizsgálat

A rendelettervezet előkészítése során elvégzett előzetes hatásvizsgálatról, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§. (2) bekezdése alapján az alábbiak szerint tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet:

A rendeletalkotás 
	társadalmi-gazdasági hatása: nincs
	költségvetési hatása: 	nincs
	környezeti, egészségi következményei: mivel eddig is jellemezően a külterületen a gyűjtőszigetre történt az elkülönített hulladék beszállítása nem okoz jelentős változást a rendeletmódosítás. könnyebbséget jelent viszont a külterületi ingatlanhasználóra nézve az a módosítás, hogy ingatlanhasználói szokásához igazodóan választhat abban, hogy kukában vagy az eddigi gyakorlathoz képest zsákban gyűjti-e a hulladékát. A választás alapjának annak kell lennie, hogy a kukát az ürítés napján vissza tudja e helyezni az ingatlanára. Vélhetően ezzel a lehetőséggel az ingatlant állandó jelleggel használók fognak élni.
	adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincs
	egyéb hatása:	nincs.


A rendelet megalkotásának szükségessége:
A rendeletez az önkormányzat mérlegelési jogkörében alkotja meg.

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 		- személyi: rendelkezésre áll,
- szervezeti: rendelkezésre áll,
- tárgyi: rendelkezésre áll,
                                                                                               - pénzügyi: rendelkezésre áll.

A rendelettervezetet társadalmi egyeztetésre bocsátjuk, melynek eredményéről a Képviselő-testületet tájékoztatni fogom.


Felsőörs, 2017. augusztus 24.

								Szabó Balázs
	                                                                                               polgármester


