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Aszód Város Önkormányzata 
POLGÁRMESTERÉTŐL 

 

2170 Aszód, Szabadság tér 9. • +36-28/500-666 • polgarmester@aszod.hu 
 

 

Előterjesztés 

 
15/2004. (VIII.12.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A helyi hulladékgazdálkodási terv elfogadásáról szóló 15/2004. (VIII.12.) számú 
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére teszek javaslatot jelen előterjesztésben.  
 

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS 
 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) 22. § (1) bekezdése alapján 
a jogalkalmazás és az utólagos hatásvizsgálat tapasztalatait is figyelembe véve a Kormány tagja 
gondoskodik arról, hogy a tárgykört érintő új jogi szabályozás vagy módosítás megalkotása 
során, ennek hiányában e célból kiadott jogszabály keretében 
 
a) az elavult, szükségtelenné vált, 
b) a jogrendszer egységébe nem illeszkedő, 
c) a szabályozási cél sérelme nélkül egyszerűsíthető, a jogszabály címzettjei számára 
gyorsabb, kevésbé költséges eljárásokat eredményező szabályozással felváltható, 
d) a normatív tartalom nélküli, tartalmilag kiüresedett vagy egyébként alkalmazhatatlan, 
vagy 
e) az indokolatlanul párhuzamos vagy többszintű szabályozást megvalósító, 
a feladatkörébe tartozó jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezésére, illetve megfelelő 
módosítására kerüljön sor. 
 
A Jat. 22. § (2) bekezdése kimondja, hogy az (1) bekezdés szerinti felülvizsgálat lefolytatásáról 
az általa alkotott rendelet esetén a Magyar Nemzeti Bank elnöke, az önálló szabályozó szerv 
vezetője, az önkormányzati rendelet  esetén a jegyző gondoskodik. 
 

RÉSZLETES INDOKOLÁS 
 
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi 
XLIII. törvény 35. § (1)-(3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján 2004. augusztus 12-
én megalkotta „A helyi hulladékgazdálkodási terv elfogadásáról” szóló 15/2004. (VIII.12.) 
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számú önkormányzati rendeletét. 
 
A hulladékgazdálkodási tervben megfogalmazottak mára már nem aktuálisak, nem fedik a 
valóságot, a rendelet a már megszűnt GAMESZ (Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezete) 
tevékenységét részletezi, szabályozza. 
 
A felhatalmazó jogszabály (a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény) 2013. 
január 1-én hatályát vesztette, a helyét a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény vette 
át. 
 
A jelenleg is hatályos 2012. évi CLXXXV. törvényben nincs rendelkezés a 
hulladékgazdálkodási terv készítéséről, csak Országos Hulladékgazdálkodási Tervet nevesít. 
 
Az Országos Hulladékgazdálkodási Terv regionális szinten meghatározza többek között a 
közszolgáltatás ellátásának optimális területi lehatárolását, valamint az adott területen 
minimálisan ellátandó hulladékgazdálkodási feladatokat. 
 
Mivel a hulladékgyűjtés, -ártalmatlanítás, -elhelyezés regionális szinten történik, így a helyi 
hulladékgazdálkodási terv készítésének nincs relevanciája. 
 
Javaslom a fentiek alapján az okafogyottá váló „A helyi hulladékgazdálkodási terv 
elfogadásáról” szóló 15/2004. (VIII.12.) számú önkormányzati rendelet, hatályon kívül 
helyezését. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy fenti indokokra tekintettel támogassák a 
rendelettervezet elfogadását.  
 
 
Aszód, 2021. október „     „.  
 
        Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs  
         polgármester  
 
 
 
Látta: dr. Lukács Adrienn  
      jegyző 
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Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

………/2021. (X…..) önkormányzati rendelete 
 

a helyi hulladékgazdálkodási terv elfogadásáról szóló 15/2004. (VIII.12.) számú 
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről 

 
 
 
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés 
a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. 
 

1. § 
 
Hatályát veszti Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi 
hulladékgazdálkodási terv elfogadásáról” szóló 15/2004. (VIII.12.) számú önkormányzati 
rendelete. 
 

2. § 
 
Ez a rendelet kihirdetését követő nap lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát 
veszti. 
 
 
 
Aszód, 2021. október 13. 
 

 
 
 

Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs      dr. Lukács Adrienn 
 polgármester       jegyző 

 
 
ZÁRADÉK:  
 
 
Jelen önkormányzati rendeletet 2021. október …….-án kihirdettem.  
 
 
 
         dr. Lukács Adrienn  
          jegyző 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL 
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § ) 

 
 

Rendelet-tervezet címe: Aszód Város Önkormányzat Képviselő-Testületének  .../2021. (X. …….) sz. önkormányzati rendelete a 15/2004. (VIII.12.) 
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről 

Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen 
Társadalmi, gazdasági hatás: Költségvetési hatás: Környezeti, egészségügyi 

következmények: 
Adminisztratív terheket 
befolyásoló hatás: 

Egyéb hatás: 

A rendeletalkotásnak társadalmi, 
gazdasági, költségvetési hatása 
nincsen. 

Nincs. Nincs. Nincs. Nincs. 

A rendelet megalkotása 
szükséges, mert: 

A rendeletalkotás a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek való megfelelés, a szükségtelenné vált önkormányzati 
rendelet hatályon kívül helyezése miatt szükséges. 

A rendelet megalkotásának 
elmaradása esetén várható 
következmények: 

 

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 
Személyi: Szervezeti: Tárgyi: Pénzügyi:  
biztosított biztosított biztosított biztosított  
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