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Á l t a l á n o s   I n d o k o l á s 
A település hulladékgazdálkodási tervéről szóló önkormányzati rendelet-tervezethez 

 
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete által   a település hulladékgazdálkodásáról 
szóló 23/2011. (XI. 18.) önkormányzati rendelete annak megalkotása óta eltelt idő alatt kiadott 
központi jogszabályokban foglaltaknak jogalkotás szempontjából már nem felel meg, ezért szükségszerű 
annak felülvizsgálata, amelyet a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) 22. § (1)-
(2) bekezdésén túl, az önkormányzat hatályos SZMSZ-e 22. § (8) bekezdése ír elő a jogszabály 
előkészítésére kötelezett jegyző számára. 
A tárgyi rendelet megalkotását elengedhetetlenné teszi, hogy megváltozik a rendelet bevezető része, a hatályba 
léptető rendelkezése,  ezért a Jat. 8. § (2) bekezdésére is tekintettel, egy teljesen új rendelet alkotása indokolt, mert 
nem lehet módosítani (többek között) a jogszabály megjelölését, a rendelet bevezető részét. Amennyiben arra még is 
szükség van (pl. kibővül a véleményezésre jogosítottak köre, vagy megváltozik a jogszabály alkotására 
felhatalmazást adó, a feladatkört meghatározó jogszabály-hely), akkor elkerülhetetlen új megjelöléssel, új 
rendelet alkotása.  Az SZMSZ hatályba lépése óta (2012. április 1.) minden önkormányzati rendelet-
tervezetet, annak Képviselő-testület elé terjesztése előtt (a 22. § (2)-(3) bekezdésben írt módon) 
véleményeztetni kell az Ügyrendi Bizottsággal. A jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet 
58. § (1) bekezdése értelmében, ha egy adott rendelet előkészítése során valamely szerv (esetünkben a bizottságok) 
jogszabályban biztosított (esetünkben ez az SZMSZ 22. § (2)-(3) bekezdése, mint önkormányzati rendelet) 
érvényességi kelléknek minősülő véleményezési jogkörrel rendelkezik, a rendelet bevezető 
részében a véleményezés tényét fel kell tüntetni. 
Nem hagyható figyelmen kívül a Jat. 6. § (3) bekezdése sem, amely kimondja, hogy akkor kell kifejezetten 
rendeletbe rögzíteni a rendet területi hatályát, ha az az önkormányzat közigazgatási területétől eltérő területre terjed ki. 
Jelen esetbe erről van szó,  ezért  kell szerepeltetni a rendelet általános rendelkezései között a fent írtakat.    
    
 

R é s z l e t e s    I n d o k o l á s 
a Bevezető részhez 

 
A rendelet-tervezet bevezető-része azon jogszabályi helyek megjelölését tartalmazza, amelyek az önkormányzat 
képviselő-testülete számára a jogalkotás törvényi kellékeként tárgykörben egyrészt felhatalmazást ad az 
önkormányzati rendelet megalkotására,  (Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény (Mötv.) 13. § (1) bekezdése 19. pontjában írtakat alkalmazva) származékos jogalkotói hatáskör 
feltüntetését, az önkormányzat feladatát meghatározó feladatköröket (az Alaptörvény 32. cikk  (2) bekezdése, a 
Hgt. 35. §  (1) és (3)  bekezdése szerint), az IRM rendelet 55. § (5) bekezdésében  és az 58. § (1) 
bekezdésében írtakat betartva, továbbá az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatában rögzített 
feladatkörében eljárni jogosított Bizottságok - Ügyrendi, Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és 
Településfejlesztési - , véleményét foglalja magába. 

 
1. §-hoz 

 
A rendelet területi hatályának rögzítése azért fontos és a Jat. szerint kötelező, mert a rendelet hatálya  eltér a 
jogalkotó jogalkotási jogosítványától (amely a település közigazgatási területétre terjed ki), mivel a hulladékgazdálkodási 
terv hatálya nem csak Csanytelek község, hanem a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulását alkotó 
települések közigazgatási területének összességére kiterjesztett hatállyal érvényesül. 
 

  



2. §-hoz 
 

A Hgt. lehetőséget teremt a hulladékgazdálkodási feladatot közösen megoldani szándékozó 
önkormányzatok számára arra, hogy az önkormányzatok képviselő-testületei által létrehozott Társulás 
keretében közösen alakítsák ki hulladékgazdálkodási tervüket. Ezzel a lehetőséggel élt a Csongrádi 
Kistérség Többcélú Társulása Tanácsa és az 1/2011. (I. 10.) CsKTT határozatával döntött a 4 települést 
tömörítő Társulás nevében közös hulladékgazdálkodási terv elkészíttetéséről. Csanytelek Község 
Önkormányzata Képviselő-testülete egyetértett a közös hulladékgazdálkodási terv elkészítésével és a  
Vikona Környezetgazdálkodási Tanácsadó és Szolgáltató Bt feladattal való  megbízásával, melyet a 
10/2011. (II. 11.) Ökt határozatában rögzített. A Hgt. rendelkezését alapul-véve ezen szakaszban rögzíti a 
jogalkotó azt a szándékát, hogy a hulladékgazdálkodási tervet ezen rendelet 1. mellékleteként csatolt 
formában és tartalommal, 2010. – 2015. évekre vonatkozóan hagyta jóvá és hirdeti ki. A rendelet 
kihirdetése időpontját a záradék tartalmazza, a kihirdetés módját pedig az önkormányzat szervezeti és 
működési szabályzata rögzíti. 

3. §-hoz 
 

A záró rendelkezések az IRM rendelet 78. §-ában szabályozottak szerint tartalmazza a rendelet hatályba léptetése 
időpontja annak tartalmi változatlansága felkészülést nem igényel az érintettek számára, a rendelet-tervezet 
megismerhetősége a rendelet-tervezet hirdetményben való közzétételével biztosított volt,  iránta 
érdeklődés nem mutatkozott, így ezért a javasolt időpontja: 2013. január 1. napja. A rendelet az 
önkormányzat honlapján és a közadattárban elérhető, a községi könyvtárban és a hivatalban 
megtekinthető, a település lakossága a helyi havonta megjelenő lapban, a Csanyi Hírmondóban kap jegyzői 
tájékoztatást a rendelet hatályba lépéséről.  A rendelet  hatályon kívül helyező rendelkezése a 
jogszabályszerkesztésről szóló hatályos jogszabály 119. §-ához igazodik akként, hogy tartalmazza a 
tárgykörben hatályban lévő önkormányzati rendelet mint hatályon kívül helyezendő jogszabályra való merev 
hivatkozást, annak időpontjára való utalás nélkül, a rendelet  (2) bekezdésében írt formátumban. 
A záró rendelkezések között kapott helyet a rendelet aláírására jogosítottak neve és tisztsége, a záradék szövege, 
amely a rendelet kihirdetése időpontját az önkormányzati szervezeti és működési szabályzatban meghatározott formátumban 
tartalmazza, az Mötv . 51. § (1)-(2) bekezdéséhez igazodva. 
 
 
 
C s a n y t e l e k, 2012. október 14. 
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