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Hegyesd község Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV.
törvény 88. § (4) bekezdésébenkapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) a)
pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szőIő 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §
(1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében e|lélwa,a környezet védelmének
általános szabáIyaíről szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésébenbiztosított

véleményezésijogkörében eljáró Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főosztálya véleményénekkikérésévela következőket rendeli el:

1. § A hulladékgazdálkodásról

szóló 8l20\4.(Ix.25.)önkormétnyzatírendelet 3. § (2)-(3)
bekezdés helyébe alábbi rendelkezés lép:

,,(2)

Hegyesd

község önkormányzata

a

község kőzigazgatásí területén

a

hulladékgázdálkodási közszolgáltatást az Észak-Balatoni Hulladékgazdá|kodási Nonprofit
Kft. (A továbbiakban BgH Kft.) 8200 Veszprém, lFlázgyáir u. 1.(a tovabbiakban
közszolgáltató) j o gosult ellátni.

A települési szilárd hulladék környezetkárosítást kizárő módon történő ártalmatlanítását, a
hulladék begyűjtését,előkezelését a Közszolgáltatő végzi. A közszolgáltatásí feladatok
e|Iátásáhan - hulladék átvétele, gyűjtése, szállítása - közreműködőként részt vesz az NHSZ
Tapolca Nonprofit Kft. 8300 Tapolca, Halápi u.33."
(3)

2. § E rendelet kihirdetésétkövető első nap lép hatályba.
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Előzetes hatásvizseálat
joealkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§

(.1)

bekezdése alapján

évi CXXX. törvény

január l-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010.

(a

továbbiakban: Jat.) 17. §-a szerint:

jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásalhoz igazodő
részletességű előzetes hatásvizsgálat elvégzésévelfelméri a szabáIyozás vrárható
következményeit. Az e|őzetes hatásvizsgálat eredményéről 6l2016.(XL20.) önkormányzati
rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testiiletét tájékoztatni kell. [...]

n. §

(2)

(1)

A

A hatásvizsgáIat során vizsgálni kell

a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélthatását, ktilönösen
aa) társadal mi, gazőasági, költségvetési hatás ait,
ab) környezeti és egészségi következményeit,
ac) admini s ztr atív terheket b efolyásoló hatásait, valamint

b) a jogszabily

megalkotásának szükségességét,a jogalkotás elmaradásának várható

következményeit, és

c) a

1ogszabáIy alkalmazásál,nz szükséges személyi, szewezeti,
feltételeket".

A

települési szilárd

tárgy és pénzijgyi

és folyékony hulladékkal kapcsolatos

hulladékkezelési helyi
kőzszolgáltatásról, akőztisztaság fenntartásáról és a környezet védelméről szőlő Kt. rendelet
tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várhatő hatásai - a Jat. I7. § (2)
bekezdésébenfoglalt elvárások tükrében - az alábbiak szerint összegezhetők:
a) Atervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélthatása
aa) A jogszubíly társadalmi, gazdaság;, költségvetósi hatásai
Jelentős hatás nem várhatő.
ab) A jogszabály környezeti és egészsógi következményei
Hulladékgytíjtésszabály ozása a környezetvédelme keretében.
ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

Jelentős hatás nem várhatő

b) A jogszabály

megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható

következményei
Hulladékgazdálkodási törvény víltozásamiatt szükséges ahelyi jogszabely módosítása.
c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezetí,tárgyi és pénzügyi feltételek

A Tervezet

elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi,
szervezeti, és tárgyi feltételt nem igényel.

Indoklás
1.

2.

§ a közszolgáltatőt,

és a közszolgáltatásban

§ a hatályba léptető rendelkezésttartalmazza

közreműködő

sze.wezetet nevesíti

