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Az előterjesztés általános indokolása, hogy a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
jegyzőjének az önkormányzati rendeletek felülvizsgálatához kiadott 2015. évi ütemtervről
szóló 1/2015. (I. 19.) utasítása szeptemberre irányozta elő a helyi hulladékgazdálkodási
tervről szóló 25/2004. (IX. 30.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatát.
A fenti számú helyi rendeletre felhatalmazást 2012. december 31-ig a
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) adott. 2012.
november 26-án elfogadásra került a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a
továbbiakban: Ht.), amely 2013. január 1-től lépett érvénybe, a Hgt. hatályon kívül helyezése
mellett. A Ht. hatályba lépésével a hulladékgazdálkodás tervezésére vonatkozó szabályzás is
módosult:
A Ht. 73. § (1) bekezdése szerint: „(1) A környezetvédelmi igazgatási szerv a
hulladékgazdálkodás stratégiai célkitűzéseinek, az e törvényben megállapított célok
elérésének, továbbá az alapvető hulladékgazdálkodási elvek érvényesítésének érdekében
elkészíti az Országos Hulladékgazdálkodási Tervet (a továbbiakban: OHT), és annak részeként
az Országos Megelőzési Programot (a továbbiakban: OMP).”
A Ht. 74. § (1) bekezdés szerint: „(1) A környezetvédelmi igazgatási szerv a
hulladékgazdálkodási tervekre és a megelőzési programokra vonatkozó részletes
szabályokról szóló kormányrendeletben megjelölt területre területi hulladékgazdálkodási
tervet, és annak részeként területi megelőzési programot készít.”
Fentiekből következik, hogy a Ht. a jövőben már csak országos, területi, illetve és ezek
felülvizsgálatáról rendelkezik. Az új törvény szellemisége, miszerint az csak országos és
területi hulladékgazdálkodási tervről tesz említést, arra enged következtetni, hogy a
települési önkormányzat által készített helyi hulladékgazdálkodási tervet nem kell a törvény
hatályba lépését követően felülvizsgálni (beszámolót készíteni) és új helyi
hulladékgazdákodási tervet sem kell készíteni. A hivatkozott jogszabályi rendelkezések 2013.
január 1. dátumtól megszűntették a települési önkormnyzatok helyi hulladékgazdálkodási
terv készítésére vonatkozó kötelezettségét és felhatalmazását, ezért a helyi
hulladékgazdálkodási tervről szóló 25/2004. (IX. 30.) önkormányzati endelet hatályon kívül
kell helyezni.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. tv. 17. § (1) bekedzdése szerint „(1) A jogszabály
előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részlettességű – előzetes
hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes
hatásvizsgálat eredményéről a Kormány által előterjesztendő törvényjavaslat, illetve
kormányrendelet esetén a Kormányt, önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat
képviselő-testületét tájékoztatni kell. Miniszteri rendelet rendelkezhet úgy, hogy az általa
meghatározott esetben a közjogi szervezetszabályozó ezsköz előkészítője előzetes
hatásvizsgálatot végez.”
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a) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: A hatályon kívül helyezett rendeletnek
kimutatható társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása nem vezethető le.
b) Környezeti és egészségi következményei: Nem releváns.
c) Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A rendeletben foglaltak végrehajtásának
adminisztratív terheket tekintve nincs számottevő hatása.
d) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei: A hulladékról szóló új törvény elfogadásával az önkormányzatoknak
megszűnt a helyi hulladékgazdálkodási terv készítésére vonatkozó kötelezettségük és
felhatalmazásuk. A központi jogszabályváltozások miatt szükséges a helyi rendelet
hatályon kívül helyezése, hiszen megszűnt a témában a helyi önkormnyzatok
rendeletalkotási kötelezettsége. A rendelet módosítás elmaradásával jogszabálysértő
helyzet alakulna ki. Az Alaptörvényben megfogalmazott jogszabályi hierarchia elvéből
adódóan, szükség van a rendelet hatályon kívül helyezésére.
e) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek: A jogszabály megalkotásáhz szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és
pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3)
bekezdése az alábbiakról rendelkezik:
„(3) A települési önkormányzat környezetvédelmi tárgyú rendeleteinek, határozatainak
tervezetét, illetve a környezet állapotát érintő terveinek tervezetét, a környezetvédelmi
programot [46. § (1) bekezdés b) pont] a szomszédos és az érintett önkormányzatoknak
tájékoztatásul, az illetékes környezetvédelmi igazgatási szervnek véleményezésre megküldi.
A környezetvédelmi igazgatási szerv szakmai véleményéről harminc napon belül tájékoztatja
a települési önkormányzatot.”
A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek
kijelölésről szóló 71/2015. (III. 30.) kormányrendelet alapján a Fejér Megyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály az illetékes, így az előterjesztést
elkészültét követően elküldjük véleményezésre.
A jelenleg hatályos rendelet Szekszárd város honlapján bárki számára hozzáférhető. Az
előterjesztést a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a közgyűlés hetében tárgyalja.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztést tárgyalja meg és a rendelet-tervezetet fogadja
el.
Szekszárd, 2015. szeptember 15.
Dr. Varga Katalin
jegyző
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
közgyűlésének
………/2015. (……) önkormányzati rendelete a
helyi hulladékgazdálkodási tervről szóló
25/2004. (IX. 30.) önkormányzati rendelet
hatályon kívül helyezéséről
(tervezet)

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a
környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró Fejér Megyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya, valamint a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII. 23.)
önkormányzati rendelet 52. § (1) bekezdés d) pont de) alpontjában meghatározott
feladatkörében eljáró Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével – a
következőket rendeli el:

1. § Hatályát veszti a helyi hulladékgazdálkodási tervről szóló 25/2004. (IX. 30.)
önkormányzati rendelet.
2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ács Rezső
polgármester

dr. Varga Katalin
jegyző
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Szekszárdi Önkormányzat 25/2004.(IX.30.)
rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről*

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv.
16. §-ának (1) bekezdésében, a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tv. 35. §ának (1) és (3) bekezdésében, valamint 36. §-ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás
alapján a helyi hulladékgazdálkodási tervről a következő rendeletet alkotja:

1. §

A közös helyi hulladékgazdálkodási tervet e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

2. §

A rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

Kocsis Imre Antal
polgármester

Dr. Ferincz János
aljegyző

Záradék:
A kihirdetés napja: 2004. szeptember 30.
Dr. Ferincz János
aljegyző
A 25/2004.(IX.30.) szekszárdi ör. 1. számú melléklete
(melléklet a honlapon elérhető!)
*

A rendeletet a közgyűlés a 2004. szeptember 30-i ülésén fogadta el.
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