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2 .  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 hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 
Tisztelt képviselő-testület! 
 
Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testülete a 2010 december 20-ai ülésén rendeletet alkotott a szilárd 
hulladékgazdálkodásról1, mely rendelet 2011. január 1-jétől hatályos. 
A hulladékgazdálkodási komplex szolgáltatást a Zöld Híd Régió Kft. végzi. 
 
 
Előzetes hatástanulmány: 
 
A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (továbbiakban: Hgt.) 21. § (5) bekezdése és 25.§ (3) 
bekezdése előírja: 

21.§ (5) A települési önkormányzat a helyi feltételekhez igazodva, rendeletében előírhatja a települési szilárd 
hulladék egyes összetevőinek szelektív gyűjtését, közszolgáltatás keretében történő begyűjtését, illetőleg 
meghatározhatja az erre vonatkozó részletes szabályokat. 
 
A hivatkozott jogszabályhely alapján az önkormányzat képviselő-testülete rendeletet alkotott a szilárd 
hulladékgazdálkodásról.  
A Zöld Híd Régió Kft. – tekintettel a szakági inflációra és a költségek növekedésére – 2012. évre 5,5 %-kal 
kívánta emelni a szolgáltatás díjait, így a közszolgáltató 2012. évi szolgáltatási díjai alapján az önkormányzati 
rendeletben meghatározott lakossági közszolgáltatási díj – a képviselő-testület 16/2011. (XII.22.) önkormányzati 
rendeletével – 2012. január 1-jétől módosításra (emelésre) került. 
Ezt követően az Országgyűlés az egyes törvények Alaptörvénnyel összefüggő módosításáról szóló 2011. évi CCI. 
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.” 

E törvényi rendelkezés alapján – tekintettel arra, hogy településünk vonatkozásában 2012. évre magasabb díj 
került meghatározásra, mint a 2011. évi díjtétel – a képviselő-testület az 1/2012. (I.26.) önkormányzati 
rendeletével megszüntette a magasabb szintű jogszabállyal ellentétes díjtételt, és 2012. január 1-ig visszamenőleg 
visszaállításra került az eredeti, 2011. évben érvényes hulladékkezelési közszolgáltatási díj. 
2012. április 2-án az Országgyűlés elfogadta a hulladékgazdálkodásról szóló 2000 . évi XLIII . törvény 57.§-ának 
módosítására vonatkozó törvényt, mellyel a korábbi, teljes díjemelési tilalmat feloldva, a díjképzés és 
díjmegállapítás vonatkozásában az ürítési díj maximalizálásáról rendelkezik, és a következő szabályozást léptette 
életbe:  
„57. § (1) A hulladékkezelési közszolgáltatási díjként fizetendő egyszeri ürítési díj mértéke 2012 . évre, ha 2011 . 
évre az egyszeri ürítési díj mérté e 

a) meghaladta a 120 1 méretű tárolóedény esetében a nettó 650 Ft-ot, vagy ennek más űrmértékű 
tárolóedényhez viszonyított arányos összegét, nem haladhatja meg a 2011 . évre megállapított 
egyszeri ürítési díj mértékét, 

b) nem haladta meg a 120 1 méret ű tárolóedény esetében a nettó 650 Ft-ot, vagy ennek más 
űrmértékű tárolóedényhez viszonyított arányos összegét, legfeljebb 650 Ft-ig, vagy ennek arányos 
mértékéig emelhető. 

 
Amint az a törvényi módosítás indokolásából is kitűnik, a díjemelési tilalom a települési szilárd hulladékkezelési 
közszolgáltatás jelenlegi rendszerét, színvonalát rendkívül jelentős mértékben és minden szempontból 
hátrányosan befolyásolta (pl. a szelektív gyűjtés eddigi színvonalának csökkenése, vagy megszűnése, az ürítési 
gyakoriság csökkenés, az illegális hulladék elhelyezés növekedése), és  emellett gazdasági, versenyjogi, 
költségvetési és foglalkoztatáspolitikai szempontból is hátrányos volt.  
A közszolgáltatás költségeinek változása, egyrészt az ágazati költségek, másrészt a végrehajtott és folyamatban 
lévő EU-s támogatású projektekből származó díjnövekedés miatt szükséges a jogszabály módosítása. 

                                                 
1 12/2010. (XII.20.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet). 
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A törvényi javaslat figyelembe vette az európai uniós, vagy állami támogatásból (finanszírozásból) megvalósult 
hulladékkezelési rendszerek üzemeltetéséből adódó, szerződéses kötelezettségvállaláson alapuló, 2012. évben 
jelentkező többletköltségek keletkezésének tényét is. 
Mindezen szempontok alapján az új törvényi szabályozás a hulladékkezelési közszolgáltatási díj egyszeri ürítési 
díj maximumát 120 liter méretű tárolóedény vonatkozásában 650 Ft-ban határozta meg. 

A Zöld Híd Régió Kft. által 2012. évre javasolt közszolgáltatási díj (120 literes tárolóedény vonatkozásában 454 
Ft/ürítés) a törvényi díjmaximumot nem éri el (sőt, jelentősen alatta marad) fedezi a hulladékgazdálkodási 
rendszer üzemeltetésének költségeit, a rekultivációs alapba elkülönítendő összeget, valamint biztosítja az 
önkormányzati tulajdonban álló Zöld Híd Régió Kft. biztonságos gazdálkodását, működését, ezért javasoljuk a 
Zöld Híd Régió Kft. által javasolt közszolgáltatási díj elfogadását, és az előterjesztett rendelet tervezet 
elfogadását. 
 
Kérjük a rendelet-tervezet elfogadását! 
 
Tolmács, 2012. április 3.    
 

Tisztelettel:  
 

 Hajnis Ferenc  
 polgármester 



 1

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő – testületének 

…../2012. (IV…….) 

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.) 23. 
§-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 2012. április 15-én lép hatályba. 
 
 
Tolmács, 2012. április ….. 
 
 
 
 Hajnis Ferenc Torma Andrea 
 polgármester  körjegyző 

 
 
 

Kihirdetési záradék:  
 
A rendelet kihirdetve: 2012. április…….-én 
 
 
 
 Torma Andrea 
 körjegyző 
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A szilárd hulladékgazdálkodásról szóló rendelet módosításáról szóló …./2012. (IV……)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 edény   380 Ft/ürítés  + Áfa 
1 db 110-120 literes tároló edény   454 Ft/ürítés + Áfa 
1 db 240 literes tároló edény   820 Ft/ürítés + Áfa 
1 db 110 literes tároló edény   3.800 Ft/ürítés + Áfa 
1 db köztisztasági zsák    390 Ft/darab + Áfa.” 
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a ……/2012. (IV….) önkormányzati rendelet i n d o k o l á s a  
a szilárd hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 

Általános indokolás 
 
A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (továbbiakban: Hgt.) 23. §-a következőket 
rögzíti: 
23. § A települési önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati rendeletben állapítja meg: 

a) a helyi közszolgáltatás tartalmát, a közszolgáltatással ellátott terület határait; 
b) közszolgáltató megnevezését, illetőleg annak a működési területnek a határait, amelyen belül a 

közszolgáltató a közszolgáltatást rendszeresen köteles ellátni; 
c) a közszolgáltatás ellátásának rendjét és módját, a közszolgáltató és az ingatlantulajdonos ezzel 

összefüggő jogait és kötelezettségeit – beleértve az egyes ingatlanfajtákra vonatkozó speciális 
szabályokat – , a szolgáltatásra vonatkozó szerződés egyes tartalmi elemeit; 

d) a közszolgáltatás keretében kötött szerződés létrejöttének módját, valamint a közszolgáltatás 
igénybevételének – jogszabályban nem rendezett – módját és feltételeit; 

e) a közszolgáltatással összefüggő – jogszabályban nem rendezett – települési önkormányzati feladat- és 
hatáskört; 

f)31 az ingatlantulajdonost terhelő díjfizetési kötelezettséget, az alkalmazható díj legmagasabb mértékét, 
megfizetésének rendjét, az esetleges kedvezmények eseteit vagy a szolgáltatás ingyenességét; 

A Hgt. 57.§-a a díjtétel meghatározására a következő rendelkezést rögzíti: 
57. § (1) A hulladékkezelési közszolgáltatási díjként fizetendő egyszeri ürítési díj mértéke 2012 . évre, ha 
2011 . évre az egyszeri ürítési díj mértéke 

a) meghaladta a 120 1 méretű tárolóedény esetében a nettó 650 Ft-ot, vagy ennek más 
űrmértékű tárolóedényhez viszonyított arányos összegét, nem haladhatja meg a 2011 . évre 
megállapított egyszeri ürítési díj mértékét, 

b) nem haladta meg a 120 1 méretű tárolóedény esetében a nettó 650 Ft-ot, vagy ennek más 
űrmértékű tárolóedényhez viszonyított arányos összegét, legfeljebb 650 Ft-ig, vagy ennek 
arányos mértékéig emelhető. 

 
Tolmács Község Önkormányzata a komplex hulladékgazdálkodási tevékenységre vonatkozóan 
közszolgáltatási szerződést kötött az önkormányzati társulási tulajdonban lévő Zöld Híd Régió Kft-vel.  
A közszolgáltatási szerződésben a szolgáltatásra vonatkozó feltételek Tolmács Község Önkormányzat 
képviselő-testületének a szilárd hulladékgazdálkodásról szóló 12/2010. (XII.20.) önkormányzati 
rendeletében (továbbiakban: Rendelet) rögzítésre kerültek. 
A Zöld Híd Régió Kft. a hulladékgazdálkodási rendszer 2012. évi költségei alapján a rendszer biztonságos 
és folyamatos üzemeltetése és működése érdekében 5,5 %-os díjnövekedést javasolt. 
Tekintettel arra, hogy a Zöld Híd Régió Kft. által javasolt 2012. évi díjtétel jóval a törvényi díjmaximum 
alatt marad, javasoljuk a Zöld Híd Régió Kft. által javasolt díjtételek elfogadását és rendeleti szintű 
rögzítését. 
 
 

Részletes indokolás 

1.§-hoz 
A közszolgáltatási díj mértékét a Rendelet 1. számú melléklete rögzíti. A mellékletben rögzítésre kerülnek 
a Zöld Híd Régió Kft. 2012. évi szolgáltatási díjtételei. 
 

3.§-hoz 

A rendelet – a díjtételre vonatkozó új törvényi rendelkezés hatályba lépésével összhangban - 2012. április 
15-én lép hatályba lép, és miután beépül az alaprendeletbe, a módosító rendelet a törvény erejénél fogva a 
hatályba lépést követő napon hatályát veszti. 
 

 
 


