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TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Htv.) 33. §-a 2021. 
március 1. napjával a következő (4) bekezdéssel egészült ki: 

„(4) A települési önkormányzat önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat ellátási 
kötelezettsége nem mentesíti a települési önkormányzatot a Mötv. 13. § (1) bekezdés 5. 
pontjában foglalt köztisztasági feladatok ellátásának, azon belül is a közterületen elhagyott 
hulladék felszámolásával összefüggő kötelezettsége alól.” 

A Htv. 35. § (1) bekezdése szerint „A települési önkormányzat képviselő-testülete 
önkormányzati rendeletben állapítja meg:  

„h) az elhagyott hulladék felszámolásához szükséges helyi intézkedések körét” 

A fenti rendelkezések következményeként az elhagyott hulladék felszámolása érdekében 
szükséges intézkedésekről szóló rendelet - tervezet elfogadását javaslom. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megvitatni és a döntési javaslatot 
elfogadni szíveskedjen. 

Tapolca, 2021. december 7. 

Dobó Zoltán 
polgármester 



DÖNTÉSI JAVASLAT 
 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati 
rendelete 

az elhagyott hulladék felszámolása érdekében tett intézkedésekről  

Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi 
CLXXXV. törvény 35. § (1) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet védelmének 
általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított 
véleményezési jogkörében eljáró Veszprém Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály véleményének kikérésével a 
következőket rendeli el: 

1. § 

E rendelet hatálya kiterjed a település közigazgatási területén belül minden magán-, állami 
vagy önkormányzati tulajdonban álló ingatlanra. 

2. § 

Az önkormányzat lakossági bejelentés alapján vagy hivatalból végzi a település közigazgatási 
területén belül az elhagyott hulladék felderítését. Az elhagyott hulladék felderítése az 
önkormányzat városüzemeltetési és köztisztasági feladatkört ellátó szervezeti egysége útján 
történik. 

3. § 

(1) Az elhagyott hulladék felderítője helyszíni szemle keretében meghatározza a hulladék 
pontos helyét, mennyiségét, típusát, jellegét és amennyiben lehetséges, a hulladék 
tulajdonosát vagy korábbi birtokosát. 

(2) Amennyiben az elhagyott hulladék magántulajdonban álló ingatlanon található, az 
elhagyott hulladék felderítője a rendelkezésére álló adatok megküldésével haladéktalanul 
eljárást kezdeményez a területileg illetékes hulladékgazdálkodási hatóságnál az elhagyott 
hulladék felszámolása érdekében. 

(3) Amennyiben az elhagyott hulladék állami vagy önkormányzati tulajdonban levő 
ingatlanon található, a felderítő a mindenkor hatályos, a hulladékról szóló törvénynek a 
nemzeti vagyonról szóló törvény hatálya alá tartozó ingatlan esetében alkalmazandó 
rendelkezésének megfelelően jár el. 

4. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
 

Tapolca, 2021. december  
 



  
                                     Dobó Zoltán                                     dr. Iker Viktória   
                                     polgármester                                              jegyző 
 



HATÁSVIZSGÁLAT 
 
 
A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a 
továbbiakban: Jat.) 17. §-a szerint: 
 
„17. § (1) A jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó 
részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható 
következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről ... önkormányzati rendelet esetén a 
helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. [...] 
 
(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 
 
c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételeket”. 
 
Az elhagyott hulladék felszámolásához szükséges intézkedések köréről szóló rendelet 
tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat. 17. § (2) 
bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők: 
 
a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása 

 
aa) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai 
 
A Tervezet a város köztisztaságának, a lakosság környezettudatos magatartásának, valamint a 
fenntarthatóság elveinek figyelembe vételével formálja és javítja a környezet iránti tudatot és 
a környezet központú szemléletet.  
 
A Tervezetnek közvetlen gazdasági, költségvetési hatása nincs tekintettel arra, hogy a 
megalkotásának indoka a magasabb rendű jogszabályhoz való alkalmazkodás. 
 
ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei 
 
A Tervezetnek közvetlen környezeti hatása nincs tekintettel arra, hogy a megalkotásának 
indoka a magasabb rendű jogszabályhoz való alkalmazkodás, megfelelés, továbbá az, hogy  
az intézkedésekkel a település köztisztasága javul, az illegális hulladéklerakás mérséklődik. 
Az új rendelkezések a lakosság életkörülményeire közvetett, jótékony hatást gyakorolnak. 
 
ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: 
 
A Tervezet többlet adminisztratív terheket nem keletkeztet. 
 
b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei: 
 



Az új rendelet megalkotása szükséges, hogy a felsőbb szintű jogszabályokkal, így különösen a 
Ht-vel való összhang megteremtődjön. 

 
c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 
 
A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi, 
szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel.  


