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1 .  N a p i r e n d  
 
 

E LŐT E R J E S Z T É S  é s  e l ő z e t e s  h a t á s t a n u l m á n y  
A szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási díj módosítása 

 
 
Tisztelt képviselő-testület! 
 
Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testülete a 2011 december 22-ei ülésén rendeletet alkotott1 a szilárd 
hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet módosításáról, mely rendelet 2012. január 1-jétől 
módosította a hulladékkezelési közszolgáltatási díj mértékét. 
 
 
Előzetes hatástanulmány: 
 
Az egyes törvények Alaptörvénnyel összefüggő módosításáról szóló 2011. évi CCI. törvény2 (továbbiakban: 
módosító törvény) 196.§ (2) bekezdése szerint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény Hatályba 
léptető és átmeneti rendelkezések alcíme a következő 57.§-szal egészült ki: 

„57.§  A hulladékkezelési közszolgáltatási díj legmagasabb mértéke 2012. évben nem haladhatja meg a 
települési önkormányzat képviselő-testülete által rendeletben 2011. évre megállapított hulladékkezelési 
közszolgáltatási díj legmagasabb mértékét.” 
 

Tekintettel arra, hogy a képviselő-testület a módosító törvény kihirdetését és hatályba lépését megelőzően – 
jogalkotási hatáskörében megfelelően eljárva – megalkotta a 2012. évi hulladékkezeléssel összefüggő 
közszolgáltatási díjról szóló rendeletet, és ebben magasabb díj került meghatározásra, mint a 2011. évi díjtétel, a 
fent hivatkozott módosító törvény előírása értelmében újabb döntés szükséges, mely a magasabb szintű 
jogszabállyal ellentétes díjtételt módosítja, és 2012. január 1-ig visszamenőleg visszaállítja az eredeti, 2011. évben 
érvényes hulladékkezelési közszolgáltatási díjat. 
 
Kérjük a rendelet-tervezet elfogadását. 
 
 
 
Tolmács, 2012. január 19.    
 
 

Tisztelettel:  
 
 
 

 Hajnis Ferenc  
 polgármester 

                                                 
1 A szilárd hulladékgazdálkodásról szóló rendelet módosításáról szóló 16/2012. (XII.22.) önkormányzati rendelet. 
2 Megjelent: Magyar Közlöny 2011. december 30-ai 165. számában. 
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Tolmács Község Önkormányzat Képviselő – testületének 

…../2012. (I…….) 

Önkormányzati RENDELETE 

a szilárd hulladékgazdálkodásról szóló rendelet módosításáról 
 

( t e r v e z e t )  
 
 
Tolmács Község Önkormányzat (továbbiakban: önkormányzat) képviselő-testülete (továbbiakban: 
képviselő-testület) a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (továbbiakban: Hgt.) 21. § 
(5) bekezdésében, 25.§-ban kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 8.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a szilárd 
hulladékgazdálkodásról szóló 12/2010. (XII.20.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 
módosításáról a következőket rendeli el.  

  
 
1.§ A Rendelet 1. számú melléklete helyébe az 1. számú melléklet lép. 
 
2.§ Ez a rendelet visszamenőleg, 2012. január 1-jén lép hatályba. 
 
 
Tolmács, 2012. január ….. 
 
 
 
 Hajnis Ferenc Torma Andrea 
 polgármester  körjegyző 

 
 
 

Kihirdetési záradék:  
 
A rendelet kihirdetve: 2012. január…….-án 
 
 
 
 Torma Andrea 
 körjegyző 
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A szilárd hulladékgazdálkodásról szóló rendelet módosításáról szóló …./2012. (……)önkormányzati 
rendelet 1.számú melléklete 

 
 

„a szilárd hulladékgazdálkodásról szóló 12/2010. (XII.20.) önkormányzati rendelet 1. számú 
melléklete 

 
 

A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási díj 
 
 

A kötelező közszolgáltatás igénybevételének díja a tároló edény száma, a tároló edény űrtartalmához 
meghatározott egyszeri ürítési díj, valamint a potenciálisan biztosított ürítések számának szorzata, 
csökkentve az esetlegese díjkedvezményekkel. 
 
A rendszeres gyűjtésre rendelkezésre bocsátott tárolóedény legmagasabb egyszeri ürítési díja 
(egységnyi díjtétel): 

1 db 60-80 literes tároló edényzet   360 Ft/ürítés  + Áfa 
1 db 110-120 literes tároló edényzet  430 Ft/ürítés + Áfa 
1 db 240 literes tároló edényzet   775 Ft/ürítés + Áfa 
1 db 1100 literes tároló edényzet   3.600 Ft/ürítés + Áfa 
1 db köztisztasági zsák    370 Ft/darab + Áfa. 
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a ……/2012. (………….) önkormányzati rendelet i n d o k o l á s a  
a szilárd hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 

Általános indokolás 
 
 
Az egyes törvények Alaptörvénnyel összefüggő módosításáról szóló 2011. évi CCI. törvény 196.§ (2) 
bekezdése a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény Hatályba léptető és átmeneti 
rendelkezések szabályait a következő 57.§-szal egészített ki: 

„57.§  A hulladékkezelési közszolgáltatási díj legmagasabb mértéke 2012. évben nem haladhatja meg a 
települési önkormányzat képviselő-testülete által rendeletben 2011. évre megállapított hulladékkezelési 
közszolgáltatási díj legmagasabb mértékét.” 
 
Tolmács Község Önkormányzata a szilárd hulladékgazdálkodásról szóló rendelet módosításáról szóló 
16/2011. (XII.22.) önkormányzati rendeletével 2012. január 1-jei hatályba lépéssel módosította a 2011. 
évben érvényes hulladékkezelési közszolgáltatási díjtételeket. 
Az önkormányzati rendelet magasabb szintű jogszabállyal nem lehet ellentétes, ezért a magasabb szintű 
jogszabállyal való összhang érdekében a hulladékkezelési közszolgáltatási díj ismételt módosítása, és a 
2011. évi díjtételek visszamenőleges, 2012. január 1-jétől történő visszaállítása szükséges. 
 
 

Részletes indokolás 
 

1.§ -hoz 
A közszolgáltatási díj mértékét a Rendelet 1. számú melléklete rögzíti. A Rendelet 1. számú melléklete 
helyébe jelen módosító rendelet melléklete lép, mely visszaállítja a 2011. évi hulladékkezlési 
közszolgáltatási díjtételeket. 
 

2.§-hoz 

A rendelet visszamenőleg, 2012. január 1-jén hatályba lép, és miután beépül az alaprendeletbe, a módosító 
rendelet a törvény erejénél fogva a hatályba lépést követő napon hatályát veszti. 
 

 
 


