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Tisztelt Képviselő-testület!

A Békés Megyei Kormányhivatal Épitésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti
Főosztály a Magyarország helyi önkonnányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 133. (3)
bekezdése alapján - szakmai segítségnyújtásként jelezte, hogy szükséges a települési szilárd
hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló
10/20 14. (Ill. 28.) önkormányzati rendelet módosítása.

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény 35. (1) bekezdés g) pontja 2016. IV. 1-
jén hatályát vesztette, ezért nincs rendeletalkotási felhatalmazás a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatással összefUggö személyes adatok (a természetes személyazonositó adatok,
valamint a lakcím) kezelésére vonatkozó rendelkezések megalkotására. az ezzel kapcsolatos
rendelkezéseket hatályon kívül kell helyezni. A rendelet módosításának határideje 2017.
január3l.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. * (1) bekezdése alapján a jogszabály
elökészitöje — a jogszabály Feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű — előzetes
hatásvizsgálat elvégzésével Felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes
hatásvizsgálat elvégzésével felmértük a szabályozás várható következményeit és
megállapítottuk, hogy az Új rendelet módosításával a norma pontosabbá, könnyebben
értelmezhetövé válik. a módosítás egyéb társadalmi, gazdasági, költségvetési hatással nem bír
majd. végrehajtásának adminisztratív terheket növelő hatásai nincsenek. A jogszabály
megalkotásúnak szükségessége: A rendeletmódosítás célja, hogy a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás önkormányzati rendeletben meghatározott szabályait a hulladékról szóló
2012. évi CLXXXV. törvény rendelkezéseivel való összhang biztosítása. A jogszabály
alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek adottak. A
jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. alapján az előterjesztésben kifejtettek a
jogszabály indokolása is.
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A fentiek alapján kérem a T. Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és a
mellékelt rendelet-tervezet elfogadását.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Izsó Gábor polgármester
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só Gábor

I olgármester

9í\L »i5U
Jogi eljenjegyző

Pénzügi bllenjegyző



Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2017. január 26-i ülésére

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
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önkormányzati rendelete

A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS KÖZTISZTASÁGI
KÖZSZOLGÁLTATÁS KÖTELEZŐ IGÉNYBEVÉTELÉRŐL

szóló 10/2014. (III. 28.) önkormányzati rendelet

módosításáról

(TERVEZET)

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV.
törvény 88. (4) bekezdésében és 35. *-ában kapott felhatalmazása alapján, az Alaptörvény
32. cikk (2) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli cl:

1. (1) Hatályát veszti Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a települési
szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló
10/20 14. (III. 28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. (3) bekezdése.
(2) Hatályát veszti a Rendelet 10/A -a.

2. E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

B é ké s,2017.január 18.

Izsó Gábor sk. Tárnok Lászlóné sk.
polgármester jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2017. január napján

Tárnok Lászlóné sk.
jegyző


