
2. számú előterjesztés 

 Minősített többség 

  

ELŐTERJESZTÉS 

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2020. június 30-i ülésére 

 

Tárgy:  A települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 30/2017. 

(V. 5.) önkormányzati rendelet módosítása  

 

 

Előterjesztő: Pintér Szilárd polgármester  

 

 

 

Készítette:  Városüzemeltetési Iroda 

 

 

 

Tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 

 

 

Tanácskozási joggal meghívott:  

 Bíró Péter ügyvezető, Dél-Kom Nonprofit Kft. 

 

 

Készítő részéről ellenőrizte: 

 Ábrahám Mónika irodavezető, Városüzemeltetési Iroda 

 

 

Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte: 

 Győrfiné Hahner Timea irodavezető, Pénzügyi Iroda 

 

 

Törvényességi szempontból ellenőrizte: 

 dr. Szabó Péter jegyző 

 
 

 

 

 

  



Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Mászlony településrészen a szilárd útburkolat kialakítása lehetővé tette, hogy a 

hulladékszállítás 2020. július 1-jétől házhoz menő (ingatlanonként külön 

gyűjtőedényezettel történő) szolgáltatás formájában teljesülhessen a lakossági igények 

teljes körű kielégítése céljából. Ennek eredményeként a négy mászlonyi utca végén 

(gyűjtőpontokon) kihelyezett 1100 literes kommunális hulladékgyűjtő edények 

elszállításra kerülnek, az ingatlanhasználóktól a jövőben 110 literes edényzetekből 

történik a hulladékszállítás. 

 

A települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 30/2017. (V. 5.) 

önkormányzati rendelet hatályos rendelkezései szerint Mászlonyban a közszolgáltatás 

ellátása gyűjtőpontos rendszerben történik, ezért szükséges a helyi jogszabály 

módosítása, és Mászlony kivétele a gyűjtőpontos területek közül. 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján 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. Ennek megfelelően az elvégzett 

előzetes hatásvizsgálat megállapításait az alábbiak szerint ismertetem: 

 

1. A tervezett önkormányzati rendelet várható társadalmi, gazdasági, 

költségvetési hatásai: 

A rendeletalkotásnak közvetlen társadalmi, gazdasági és költségvetési hatása nincs, 

tekintettel arra, hogy megalkotásának indoka a hulladékgazdálkodás megváltozott 

viszonyaihoz való alkalmazkodás.  

2. A tervezett önkormányzati rendelet környezeti és egészségi következményei: 

A rendeletalkotásnak közvetlen környezeti és egészségi hatása, hogy a közszolgáltatási 

szerződések megkötésével várható az illegális hulladék lerakásának csökkenése. 

3. A tervezett önkormányzati rendeletnek adminisztratív terheket befolyásoló 

hatása: 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs. 

4. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek: 

A rendelet alkalmazása nem igényel többlet szervezeti, személyi, tárgyi és pénzügyi 

forrást. 

5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának 

várható következményei: 

A rendelet módosítását a város közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatási feladatok ellátására vonatkozó szabályok rendezése indokolja. 



Fentiekre tekintettel javaslom az alábbi rendelettervezet elfogadását. 

  

 Pintér Szilárd

 polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

……/2020. (……..) önkormányzati rendelete 

a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 

30/2017. (V. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi 

CLXXXV. törvény 35. § (1) bekezdésében, 39. § (2) bekezdésében és 88. § (4) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 

pontjában, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 13. § (1) bekezdés 5. és 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

A települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 30/2017. (V. 5.) 

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 8. § (2) bekezdése helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

 

„(2) Szilfáson és a 3. függelék szerinti szőlőhegyi utcákban az ingatlanhasználók az 

ingatlanon keletkezett, valamint a zsákban összegyűjtött hulladékot a kijelölt 

gyűjtőpontokon kötelesek elhelyezni. A gyűjtőpontok helyét a polgármester a 

Közszolgáltató javaslatára jelöli ki.” 

 

2. § 

 

Hatályát veszti a Rendelet  

 

a) 14. § (2) bekezdésében a „– Mászlony településrészt kivéve –” szövegrész, 

b) 14. § (3) bekezdése. 

 

3. § 

 

Ez a rendelet 2020. július 1-jén lép hatályba. 

 

 

 Pintér Szilárd   dr. Szabó Péter 

 polgármester jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Részletes indokolás 

 

1. §-hoz: Mászlony településrészen 2020. július 1-jétől házhoz menő hulladékszállítás 

indul, így megszűnik a gyűjtőpontokon történő hulladékgyűjtés. 

 

2. §-hoz: A négy kijelölt gyűjtőpont megszűntetése miatt okafogyottá vált a 

rendelkezés, így indokolt annak hatályon kívül helyezése. 

 

3. §-hoz: A rendelet hatályba lépésének időpontját határozza meg. 
 

 

Az indokolás közzététele mellőzhető, mivel a rendeletmódosításnak nem mutatható ki 

jelentős társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása, környezeti és egészségi 

következménye, adminisztratív terheket befolyásoló hatása. 
 

 

 

 

 


