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Előterjesztés 
CSORVÁS VÁROS  ÖNKORMÁNYZATA  KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉHEZ 

egyes környezetvédelmi tárgyú önkormányzati rendeletek felülvizsgálatáról 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A közelmúltban történt jogszabályi változások miatt szükségessé vált néhány 
környezetvédelmi tárgyú önkormányzati rendelet felülvizsgálata. A jogszabály változások 
miatt a Békés Megyei Kormányhivatal két önkormányzati rendelet tekintetében törvényességi 
felhívással élt az önkormányzat felé. 
 
1. Csorvás Város Önkormányzata Képviselő-testületének a települési szilárd hulladékok 

kezelésével kapcsolatos kötelező közszolgáltatás igénybevételéről szóló 22/2000. 
(XII.19.) önkormányzati rendeletét a Képviselő-testület a hulladékgazdálkodásról szóló 
2000. évi XLIII. törvény ( a továbbiakban: Hgt.) 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján 
alkotta meg. E törvény hatályát vesztette, helyébe 2013-tól  a hulladékról szóló 2012. évi 
CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) lépett. Mivel a jogterület – különösen a 
fogalomhasználat, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapítására vonatkozó 
rendelkezés, továbbá a közszolgáltatási szerződés tartalmára vonatkozó szabályozás  - 
jelentősen megváltozott, ezért szükségessé vált az önkormányzati rendelet Ht. szerinti 
módosítása.  
 

2. Szintén a Hgt. szabályai voltak az irányadóak a települési folyékony hulladék kezelésével 
kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 9/1999. (IX.29) 
önkormányzati rendelet megalkotása idején. Ez esetben a fogalom meghatározás (települési 
folyékony hulladék megnevezésből nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz lett) és a 
rendelet tartalmi elemeinek változásán túl az önkormányzati rendelet megalkotására 
vonatkozó felhatalmazó jogszabály is megváltozott. A Ht. hatálya már nem terjed ki a 
szennyvízre, a szennyvízzel kapcsolatos szabályozásra. A nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásra a vízgazdálkodásról szóló 
1995. évi LVII. törvény IX/A fejezetének rendelkezései az irányadók.  

 
Mind a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos kötelező közszolgáltatás 
igénybevételéről szóló 22/2000. (XII.19.) önkormányzati rendelet, mind a települési 
folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 
9/1999. (IX.29) önkormányzati rendelet felülvizsgálata során megállapítást nyert, hogy a 
rendeletek jelentős mértékű módosítására lenne szükség, ezért célszerű azokat hatályon kívül 
helyezni, és új önkormányzati rendeletet alkotni a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról, és 
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos hulladékkezelési 
közszolgáltatásról a melléklet szerint.  
 
Csorvás, 2014. április 24. 
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