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ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2017. március 22-i nyilvános ülésére

Tárgy: Uzsa  Község Önkormányzata Képviselő-testületének  a települési
szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi
közszolgáltatásról,  a  köztisztaság  fenntartásáról  és  a  környezet
védelméről szóló 12/2006. (VI.30.) Kt. rendelet módosításáról

Előterjesztő: Szántói Imre polgármester

Készítette: Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Molnár Szabolcs főtanácsos

Meghívottak: -

Tisztelt Képviselő-testület!

Uzsa  Község Önkormányzata Képviselő-testületének  a települési szilárd és folyékony hulladékkal
kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról, a köztisztaság fenntartásáról és a környezet vé-
delméről szóló 12/2006. (VI.30.) Kt. önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet): az idő-
közben bekövetkezett változások miatti  indokolt a hulladékszállítási közszolgáltatásokra vonatkozó
részeinek felülvizsgálata.

Általános indokolás

Az NHSZ Tapolca Nonprofit Kft. 2017. április 1-jétől megszüntette a helyi lakossági zöldhulladék
gyűjtését Uzsa településen.  Ettől  a dátumtól a zöld hulladék elhelyezésére a zalahalápi Regionális
Hulladékkezelő Központban kialakított Hulladékudvar áll rendelkezésre. Mivel ez elég távol esik köz-
ségünktől, igy a lakosságnak indokolatlan terhet jelentene a nem komposztálható zöldhulladék elszállí-
tása Zalahalápra. Eddigi rendeletben tiltott volt a községben a szabad téri égetés, jelen helyzet miatt
indokolt, hogy korlátozottan, a nem komposztálható zöldhulladék esetében -a nyári időszak kivételé-
vel- heti egy napon lehetőséget biztosítsunk erre. 

 Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet hogy fentiek alapján az előterjesztést megvitatni és elfogadni
szíveskedjen.

Részletes indokolás

1. §-hoz

A Rendelet 1. § -ában szabályozásra kerül az avar és a kerti hulladék égetése. 

2. §-hoz

A Rendelet hatályba lépését szabályozó rendelkezéseit tartalmazza.
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni, és elfogadni szíveskedjen. 

Uzsa, 2017. március …

   Szántói Imre
    polgármester
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A fentiek alapján az alábbi rendelet-tervezet kerül előterjesztésre:

Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
___/2017. (III.30. ) önkormányzati rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkal
kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról, a köztisztaság fenntartásáról és a

környezet védelméről szóló 12/2006. (VI.30.) Kt. rendelet (továbbiakban Rendelet)
módosításáról.

Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35.
§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) a) pontjában meghatáro-
zott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

 

1. § A Rendelet 30. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

30. § (2)  A nem komposztálható száraz avar és kerti hulladék nyílt téri égetése a tűzvédelmi sza-
bályok betartása mellett szeptember 1. , és április 30. napja  között, szerdai napokon
9.00 -17.00 óra közötti  időszakban, saját telken, cselekvőképes nagykorú személy ál-
landó felügyelete mellett történhet. 

2. §          Ez a rendelet 2017. április 1. napján lép hatályba.
  

Uzsa, 2017. március 24.

Szántói Imre                        Dr. Gelencsér Ottó
Polgármester                        jegyző

Záradék: 

A rendeletet a mai napon kihirdettem: 

Uzsa , 2017. március 30.

Dr. Gelencsér Ottó
      jegyző
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Előzetes hatásvizsgálat

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján
                                                  

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”.

a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása
aa) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai
Jelentős hatás nem várható.

ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei
Jelentős hatás nem várható.

ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai
A Tervezet elfogadásával adminisztratív terhek nem keletkeznek

b)  A  jogszabály  megalkotásának  szükségessége,  a  jogalkotás  elmaradásának  várható
következményei
A szervezett  hulladék szállítás rendszerében  történt változások követése.
 
c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi, szervezeti,
és tárgyi feltételt nem igényel.
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