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Tisáelt I egyző Asszony!

és Sáska

Monostorapáti, Hegyesd, Kapolcs, Vigántpetend, Taliándörögd

községek

Önkormányzata Kepviselőtestületének ,,a hulladékgazdálkodási kazszolgáltatásról" szóló
önkormányzati rendelet tewezetéhez (azonos szövegezésre való figyelemmel) a Fejér Megyei
Kormányhivatal részéről környezetvédelmi igazgatási szervként ellárva a környezet védelmének
általános szabályairól szóló 1995, évi LIil. törvény 48. § (3) bekezdése alapján véleményem az alábbi:

A

rendelet tervezete a hulladékgazdálkodási kózszolgáltatás végzésénekfeltételeirőlszóló 385/2014.
31.) Korm. rendelet és a hulladékról szőlő 2012. évi CLXXXí/, törvény (a továbbiakban: Ht")
előírásainak általánosságban megfelel, azonban a végleges elfogaűs előtt javasolt az alábbíak
figyelembevétele:

(nI.

- A

tervezet bevezető részében a Közép- dunántuli Kömyezetvédelmi és Természetvédelmi
Felügyelőség megnevezést kérem javítani a kömyezetvédelmi hatáskörben eljaró Fejér Megyei
Kormányhivatal (Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály) megnevezésre.

- A

tervezet 3, § (2) bekezdésében megjelölt közszolgáltató megnevezését kérem pontosítani az
alábbiak szerint (rendelkezésre álló cégnyilvántartásból) :
A cég elnevezése: NHSZ Tapolca Nonprofit Korlátolt Felelősségú Tarsaság (szé}*relye: 8300

A

-

cég rövidített

"#iiil!3,

fiÍ]§l i;i3,1" Nonprofit Kft.

A tervezet 5. § (1) bekezdés e) pontja alapján ,,A közszolgáltató kötelezettsége.". a glűjtő helyek,
előkezelő telepek, a hulladék ártalmatlanítását szolgáló létesítményműködtetése."

A

hivatkozott rendelkezés abban az esetben igaz, amennyiben a Közszolgáltató NHSZ Tapolca
Nonprofit Kft. rendelkezik a megnevezett létesítményekreérvényeshulladékgazdálkodási
engedéllyel. Pl. a hulladék ártaimatlanítását szolgáló a Királyszentistváni Regionális
Hulladékkezelő Központ engedélyese az EBH Kft., melynek múködtetése nem a Közszolgáltató
feladata.

Kérem a rendelkezést pontosítani.

-

A tervezet nem lakossági eredetű szilárd hulladékravonatkozó

12. § rendelkezése1llez:

,Jrázfurtasi hulladékhoz hasonló, nem elkiilönítetten g/űjtött hulladék hiáruyában", azaz

amennyiben a gazdálkodő szervezet ingatlanhasználó ingatlanán csakis há*artásí hulladékhoz

hasonló hulladék részétképező elkiilönítetten gyűjtött hulladékot gyűjt, - vegyesen nem
gyűjti-, abban az esetben annak kezeléséről a Ht. 31. § (2) bekezdésében meghatározottak
valamelyik mődozata szerint kell gondoskodnia, kötelezően nem lehet előírni a
8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9., Te1: 221526-900,Fax:221526-905, e-mail: hivatal@fejer,gov.hu
Fejér Megyei Kormányhivatal Kömyezetvédelrni és TermészetvédelmiFőosáály
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igénybevételét,még akkor sem, ha a következő rendelkezés kivételként
hivatkozik a fentiekre. (Megjegyzendő: a hivatkozott Ht. 39" § (2) bekezdése a természetes
személy ingatlanhaszrálólaa vonatkozó rendelkezés.)
A gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó részérecsak lehetőség a há*artási hulladékhoz
hasonló hulladék részétképező elktilönítetten gyűjtött hulladék kezeléséről a hulladék
közszolgáltatás

közszolgáltatónak

.

történő átadása úd án történő gondoskodás"

A

gazdá|kodő szervezet ingatlanhaszrálő a háúartási hulladékhoz hasorr]ó hulladék részét
képező nem elktilönítetten gvűjtött hulladék kezeléséről - azaz települési vegyes hulladékaról
- Y,tzárőlag a települési önkormányzatta| kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
szerződés alapjén meghatározottKőzszolgáltatónak

történő átaűs útján gondoskodhat.

Kérem a tervezet vonatkozó szövegét egyértelművétenni, javítani"

- 16/8.§ (6) bekezdésben meghatározott előlrás értelmezhetetlen, kórem iavííását.
- A 17. § (1) bekezdésben megnevezett ,,lakossági eredetű, a szervezett közszolgáltatásban

elszállításra nem kerülő szilárd hulladék" fogalmát iavasolt értclmező rendelkezésben
definiálni az egyértelműség érdekében, ugyanis eá a fogalmat a Ht, nem rögzíti"
Egyebekben Monostorapáti, Hegyesd, Kapolcs, Vigántpetendo Taliándörög,rl és Sáska községek
önkormányzltának rendelet-tervezetében foglaltak ellen a megfogalmazott javaslato§ valamint
a vonatkozó aktuális jogszabályok előírásainak figyelembevétele mellett nem emelek kifogást,
azt a képviselő-testület részérejóváhagyásra j avasolom.
Kérem, az elfogadott rendelet egy példányát szíveskedjenek megkrildeni a környezetvédelmi
hatáskörben eljáró Kormányhivatal részéretudomásul vétel céljából.

Felhívom szíves figyelmét arra, hogy a Nemzeti Jogszabálytanról szóló 338/20]1" (XII"

29.)

Kormányrendelet 4. § (2) bekezdése alapján a Nemzeti Jogszabállárban - a (3) bekezdéslren foglalt
kivéteilel - egységes szerkezehi szöveggel kőzzé kell tenni valamennyi, 2013" június 30" után
kihirdetett és a 1ekérdezés napjan hatályos, önkormányzati rendeietnek - ideértve aZ}I3,június 30"

után kihirdetett önkormányzati rendelettel megváltoztatott önkorrnányzati rendeletet is - a lekérdezés
napjánhatályos szövegét, és a lekérdezésnapját megelőző, illetve követő egy-cgy időállapotát.

A

kömyezetvédelmi igazgatási szervként eljaró Fejér Megyei Kormán}hivatal hatáskörét és

illetékességéta környezetvédelmi és természetvédelmi hatósógi és igazgatásifeladatokat ellátó szervek
kijelöléséről szóló 71/2015. (n. 30.) Korm. rendelet állapítja meg"
S

zékesfehérv ár, 20

I6.

auguszlus

Dr" SimonJ,ászló
kormánymegbízott
nevében és megbízásából

Bajári Sándor
ható sági

Kapjak:
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