
Vigántpetend község Önkormán yzat Képviselő- testtiletének

8/20 1 6. (K.20.) önkorm ényzatí rendelete

a hulladékgazdálkodás í közszolgáltatásról szóló

8 l20 I 4. (IX.22.) önkormányzati rendelet módosításáról.



vigantpetend község Önkormán yzat képviselő-testületének
812016. (XI.20.) Önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló
8 l 20 l 4 . (IX. 2 2. ) önko rm ány zati rende 1 et mó do sításáró l.

Vigantpetend kÖzség Önkormanyzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi
CLXXXV. törvénY S8. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptöwény 32.
cikk (1) a) pontjában, aMagyarország helyi önkorményzatairól szóió 20II. evi Cuxkx.
tÖrvénY 13. § (l) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljáwa,akörnyezet
védelmének általános szabályairől szóló 1995. évi LIII. törvény 48. 5 (r; uet<ezdésében
biztosított véleményezési jogkörében eljáró Fejér Megyei Kormányhivataj KÓrnyezetvédelmi
és Természetvédelmi FÓosztálya véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § A hulladékgazdálkodásról szóló 8l2}t4.(Ix.22.)önkormányzati rendelet 3. § (2)_(3)
bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép :

,,(2) VigántPetend község önkormémyzata a község közigazgatási területén a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatást az Észak-Balatoni Hullad eugazíauodási Nonprofit
Kft. (A továbbiakban ÉnH Kft,) 8200 Veszprém, Hazgyari u. 1.(a továbbiakbarr
közszolgáltató) j ogosult ellátni.

(3) A telePÜlési szilárd hulladék környezetkárosítást kizarő módon történő értalmatlartításű, a
hulladék begffitését, előkezelését a Közszolgáltatő végzi. A közszolgáttatási feladatok
ellátásában - hulladék átvétele, gyűjtése, szállitása - közreműködőként részt vesz az NHSZ
Tapolca Nonprofit Kft. 8300 Tapolca, Halápi u,33.''

2. § E rendelet kihirdetését követő első nap tép hatályba.
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Rendelet kihirdetve:

2016. november 20.



Előzetes hatásvizseálat

A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a
továbbiakban: Jat.) 17, §-a szerint:

I7. § (1) A jogszabály előkészítője a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodő
részletességű előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várhatő
kÖvetkezményeit. Az elŐzetes hatásvizsgálat eredményéről 8l2016.(XL20.) önkorményzati
rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő{estületéttájékoztatni kell. [...]

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell
a) a terv ezett 1 o gszab ál y val amennyi j e l entő snek íté lt hatás át, kül önö sen
aa) tálr sadalmi, gazdas ági, kö ltsé gveté si hatásait,
ab) környezeti és egészségi következményeit,
ac) adminis ztraíiv terheket befolyásoló hatásait, valamint
b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várhatő
következményeit, és
c) a jogszabáIy alkalmazáséútoz sztikséges személyi, szewezeti, tárgyi és pénzngyi
feltételeket".

A települési szilrárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkeze!ési helyi
közszolgáltatásról, aköztisztaság fenntartástáról és a környezet védelméről szóló Kt. rendelet
tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak véthatő hatásai _ a lat. 17. § (2)
bekezdésében foglalt elvárásoktükrében -azalábbiak szerint összegezhetők:

a) A terv ezett j o gs zab ály val amennyi j el entő snek ítélt hatása
aa) A j o gsz abály tiársadalmi, gazdasági, kö ltsé gvetési hatásai
Jelentős hatás nem várható.

ab) A jogszabáIy környezeti és egészségi következményei
Hulladékgffi tés szabály ozása a környezetvódelme keretében.

ac) A jogszabáIy adminisztratív terheket befolyásoló hatásai
Jelentős hatás nem várhatő

b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának varható
következményei
Hulladékgazdálkodási törvény változása miatt sziikséges a helyi jogszabály módosítása.

c) A jogszabá|y alkalmazásához szi,ikséges személyi, szervezeti,targyi és pénzügyi feltételek
A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi,
szewezetí, és targyi feltételt nem igényel.

Indoklás

§ a közszolgáltatőt, és a közszolgáltatásban közreműködő szervezetet nevesíti
§ a hatályba léptető rendelkezésttaríalmazza

1.

2.


