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Előterjesztés 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2015. december 17-i ülésére 
 
Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2015. (…) 

önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 2/2014. 
(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Iktatószám: LMKOH/105/42/2015. 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. november 26-i ülésén döntött 
arról, hogy a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés i) pontjára 
figyelemmel 2017. 12. 31-ig meghosszabbítja a jelenleg hatályos Hulladékgazdálkodási 
Közszolgáltatási Szerződést az Izsák-Kom Nonprofit Kft-vel. A szerződés módosítása 
megtörtént.  
 
Ezzel kapcsolatban módosítani szükséges a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 
önkormányzati rendeletet (továbbiakban rendelet), melynek általános rendelkezései között a 
2015. december 31. napjáig történő közszolgáltatás ellátás szerepel.  
Továbbiakban módosítást igényel a rendeletben az elkülönítetten gyűjtött hulladék fejezetben 
a hulladékgyűjtő szigeteken történő elkülönített hulladékgyűjtésre vonatkozó szabály, ugyanis 
a hulladékgyűjtő szigeteken történő elkülönített hulladékgyűjtés már nem terjed ki a 
műanyag, - és papír hulladékfajtákra, kizárólag csak az üvegre.  
 
Fentiek beépítésre kerültek a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati 
rendelet módosítás tervezetébe.  
 
A rendelet-tervezet a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. 
törvény 48. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel véleményezés céljából megküldésre 
került a Csongrád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi 
Főosztálya részére.  
A Jat. 17. §-a alapján a jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz 
igazodó részletezésű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható 
következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményeit az alábbiakban részletezem: 
 

Előzetes hatásvizsgálat 
 
1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági költségvetési hatása: 
 
A közszolgáltatás kötelező jellege növeli a háztartások kiadásait, ugyanakkor összességében a 
hulladék elhelyezése gazdaságosabb, mintha arról a lakosságnak magának kellene gondoskodnia a 
jogszabályokban előírt módon.  
 
2. Környezeti és egészségi következményei: 

 
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybe vétele a település lakói számára élhetőbb, tisztább 
környezetet biztosít. Ezáltal csökken a környezet terhelése, a környezeti ártalmak mérséklődnek.  



3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: 
 

Nem mérhető. 
 
4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: 
 
A jogszabály megalkotását a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdése és 
35. §-a kötelezővé teszi a települési önkormányzatok részére. Ennek elmaradása jogszabálysértést 
eredményezne, miután nem lenne biztosítva 2015. december 31. napjától a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatás folyamatos ellátása.  
 
5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek: 
 

A személyi, tárgyi, szervezeti, pénzügyi feltételek az önkormányzat által kiválasztott 
közszolgáltatónál adottak. Az önkormányzatra ezek többlet terhet nem rónak.  
 

 
A fentiekre tekintettel javaslom az előterjesztés mellékletét képező rendelet-tervezet elfogadását: 
 
 
Lajosmizse, 2015. december 07. 
 
          Basky András s.k. 
             polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Előterjesztés melléklete 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
 …/2015. (…) önkormányzati rendelete  

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 2/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi 
CLXXXV. törvény 35. § (1) bekezdés a) pontjában és a 88. § (4) bekezdés a) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, 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 
biztosított véleményezési jogkörében eljáró Csongrád Megyei Kormányhivatal 
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya, Lajosmizse Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV. 14.) 
önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1.m pontjában biztosított véleményezési jogkörében 
eljáró Pénzügyi Ellenőrző Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 
 
 

1. § 
 
(1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatásról szóló 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdésében a 
„2015. december 31.” szövegrész helyébe a „2017. december 31.” szöveg lép. 
 

(2) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatásról szóló 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet 12. § (2) bekezdésében 
a „műanyag, papír, és üveg hulladékfajtákra” szövegrész helyébe az „üveg 
hulladékfajtára” szöveg lép.  
 

 
2. § 

 
 
(1) Ez a rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba és a hatályba lépését követő napon 

hatályát veszti. 
 
 
                 Basky András                              dr. Balogh László 

     polgármester      jegyző 
 
 
    Kihirdetés időpontja: 2015. ……………….. 
 
 
        dr. Balogh László  
                              jegyző 


