
Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati
rendelete

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 16/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelet
módosításáról

Jánossomorja  Város  Önkormányzata  az  Alaptörvény  32.  cikk  (1)  bekezdés  a)  pontjában
meghatározott, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §
(1) bekezdés 5. és 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a hulladékról szóló 2012. évi
CLXXXV. törvény 35. § (1) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazása alapján - a Győr-Moson-
Sopron  Megyei  Kormányhivatal,  mint  környezetvédelmi  igazgatási  szerv  és  a  környezet
védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontjában
meghatározott jogkörében eljáró Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat állásfoglalása alapján
- az alábbiakat rendeli el:

1. §

A hulladékgazdálkodási  közszolgáltatásról  szóló  16/2013.  (XII.  18.)  rendelet  III.  Fejezet  címe
helyébe a következő rendelkezés lép:

„III. Fejezet
1. Az Önkormányzat közszolgáltatással kapcsolatos feladatai és az elhagyott hulladék

felszámolásához szükséges helyi intézkedések köre”

2. §

A  hulladékgazdálkodási  közszolgáltatásról  szóló  16/2013.  (XII.  18.)  rendelet  III.  Fejezete  a
következő 8/A. §-sal egészül ki:

„8/A. §

(1) Az önkormányzat bejelentés alapján vagy hivatalból végzi Jánossomorja közigazgatási területén
található közterületeken az elhagyott hulladék felderítését. 

(2) Az elhagyott hulladék (1) bekezdésben foglalt felderítése a Jánossomorjai Városüzemeltetési és
Műszaki  Ellátó  Szervezet  költségvetési  szerve  útján  történik,  melyben  közreműködhet  a  helyi
polgárőrség, a Zöld Jánossomorja helyi akciócsoport, illetve a rendőrség.

(3) A felderítés során meghatározzák a hulladék pontos helyét,  mennyiségét,  típusát,  jellegét és
amennyiben lehetséges, a hulladék tulajdonosát vagy korábbi birtokosát. A polgármester a felderítés
során  meghatározott  adatok  megküldésével  együtt  közérdekű  bejelentést  tesz,  illetve  eljárást
kezdeményez a területi hulladékgazdálkodási hatóságnál. 

(4)  Az elhagyott  hulladékot  a költségvetési  szerv illetékes  szervezeti  egysége összegyűjti,  majd
külön a hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező közszolgáltató részére átadja,  elszállíttatja,
gondoskodik  a  hulladék  kezeléséről.  Az  elhagyott  hulladék  átadásának,  elszállításának  és
kezelésének fedezetét a Képviselő-testülete mindenkori költségvetésében biztosítja.
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(5)  A felderítést  végző  költségvetési  szerv  a  település  közigazgatási  területén  belül  található
közterületeken  elhagyott  hulladék  felelésének  helyszíneiről  nyilvántartást  vezet  és  az  elhagyott
hulladék elhelyezéssel érintett helyszíneket a költségvetési szerv rendszeresen ellenőrzi. ”

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
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Részletes indokolás

Az 1. §-hoz 

A fejezet címének újraszabályozásáról rendelkezik.

A 2. §-hoz 

Az elhagyott hulladékkal kapcsolatos helyi intézkedések körét szabályozza.

A 3. §-hoz 

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.
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