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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 módosítása 

 
 
Tisztelt képviselő-testület! 
 
Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testülete az 5/2015.(IV.28.) számon rendeletet alkotott a szilárd 
hulladékgazdálkodásról, mely rendelet 2015. május 1-jétől hatályos. 
A hulladékgazdálkodási komplex szolgáltatást – a megkötött közszolgáltatási szerződés alapján - a Zöld Híd 
Régió Nonprofit Kft. végzi. 
 
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: törvény) 2016. április 1-jei módosítása – 
többek között – érinti a hulladékgazdálkodási önkormányzati rendelet tartalmi elemeiről rendelkező 35.§-t, 
melynek g) pontja1 hatályon kívül helyezésre került. 
A törvény 47/A.§-a előírja, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a Magyar Energetikai és 
Közmű-szabályozási Hivatal  javaslatának figyelembevételével a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj 
megállapításáért felelős miniszter rendeletben állapítja meg, és a Koordináló szerv (a hulladékgazdálkodással 
kapcsolatos állami feladatokat ellátó szerv, jelenleg: Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és 
Vagyonkezelő Zrt.) szedi be. 
Az Alaptörvény 32.cikk (3) bekezdése kimondja, hogy az önkormányzati rendelet más jogszabállyal nem lehet 
ellentétes.  
A szilárd hulladékgazdálkodásról szóló 5/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelet 17.§-a a közszolgáltatási díj 
közszolgáltató részére történő megfizetésének szabályait tartalmazza, ezért a hivatkozott törvényi rendelkezésre 
való tekintettel a szilárd hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet 17.§-ának hatályon kívül helyezése 
indokolt. 
 
A Htv. értelmében a helyi közszolgáltató és a települési önkormányzat köteles a Koordináló szervvel 
együttműködni, részére a hulladékgazdálkodással kapcsolatos azon adatokat átadni, amelyek a 
feladatkörének a gyakorlásához szükségesek. A törvény a Koordináló szervet hatalmazza fel a részére átadott 
adatok, valamint a számlázási, díjbeszedési, díjhátralék kezelési feladatkörében a személyes adatok 
kezelésére is. A személyes adatokat a Koordináló szerv az érintetteknek a közszolgáltatás igénybevételére 
vonatkozó kötelezettsége megszűnéséig, a közszolgáltatással összefüggő díjhátralék esetén annak 
kifizetéséig, behajtásáig, vagy törléséig kezelheti. 
A Htv. 35.§ (1) bekezdés g) pontjának hatályon kívül helyezése következtében tehát az önkormányzati 
rendelet nem tartalmazhat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással összefüggő személyes adatok 
(természetes személyazonosító adatok, valamint lakcím) kezelésére vonatkozó rendelkezéseket, ezért az 
önkormányzati rendelet 4. §-át, mely felhatalmazza a közszolgáltatót a személyes adatok kezelésére, 
hatályon kívül kell helyezni.  
 
A rendelet tervezet a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 19. § (2) bekezdésében előírtaknak 
megfelelően a lakosság közvetlen tájékoztatására a www.tolmacs.hu honlapon keresztül az SZMSZ-ben 
rögzítettek szerint, a képviselő-testületi ülés anyagaként közzétételre kerül, annak érdekében, hogy az 
érintettek tudomást szerezzenek a készülő rendelet-tervezetről. 
 
 
Előzetes hatástanulmány: 
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése értelmében a jogszabályok előkészítése 
során előzetes hatásvizsgálatot kell lefolytatni, az alábbi tényezőkre vonatkozóan: 
 
A rendelet-tervezet: 

- Társadalmi hatás: A rendelet-tervezetnek társadalmi hatása nincs. A rendelet-tervezet a hatályos 
jogszabályi (törvényi) előírásoknak megfelel.  

- Gazdasági hatása: A rendelet-tervezetnek gazdasági hatása nincs.  

                                                 
1 A települési önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati rendeletben állapítja meg a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással 
összefüggő személyes adatok (a természetes személyazonosító adatok, valamint a lakcím) kezelésére vonatkozó rendelkezéseket. 
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- Költségvetési hatása: A rendelet-tervezetnek költségvetési hatása nincs.  
- A rendeletnek közvetlen környezeti hatása nincs. 
- A rendeletnek közvetlen egészségi hatása, egészségügyi következménye nincs. 
- A tervezetnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A rendelet megalkotása az önkormányzati 

adminisztratív terheket nem érinti. 
- A rendelet megalkotásának szükségessége: A rendelet megalkotását a magasabb rendű jogszabállyal 

való összhang szükségessé teszi.  
- A jogalkotás elmaradásának várható következményei: a jogalkotás elmaradása (a törvényi 

rendelkezésekkel való összhang megteremtésének elmaradása) esetén a Kormányhivatal részéről 
törvényességi felügyeleti intézkedés várható.   

- A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a rendelet a 
meglévő szervezeti, személyi, tárgyi és pénzügyi feltételekkel alkalmazható, további feltételek 
biztosítását nem igényli, a szükséges feltételek rendelkezésre állnak. 

 
 
Kérem az előterjesztett rendelet tervezet elfogadását. 
 
 
 
Tolmács, 2016. november 11. 
    
 

Tisztelettel:  
 

 Hajnis Ferenc  
 polgármester 
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Tolmács Község Önkormányzat Képviselő – testületének 

…../2016. (…….) 

Önkormányzati RENDELETE 

a szilárd hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet módosításáról 
 

( t e r v e z e t )  
 
 
Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) 
bekezdése alapján, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35.§ (1) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
13.§ (1) bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a szilárd hulladékgazdálkodásról 
szóló 5/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el.  

  
 
1.§ Hatályát veszti Tolmács Község Önkormányzata képviselő-testületének a szilárd 

hulladékgazdálkodásról szóló 5/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelet 4.§-a és 17.§-a. 
 
2.§ Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
Tolmács, 2016. ………….. ….. 
 
 
 
 Hajnis Ferenc Torma Andrea 
 polgármester  jegyző 

 
 
 

Kihirdetési záradék:  
 
A rendelet kihirdetve: 2016. ……………………….-án 
 
 
 
 Torma Andrea 
 jegyző 
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a szilárd hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
 ……/2016. (………….) önkormányzati rendelet i n d o k o l á s a  

 
 

Általános indokolás 
 
Az önkormányzatok hulladékgazdálkodási feladatait 2013. január 1-jétől a hulladékokról szóló 2012. évi 
CLXXXV. törvény (továbbiakban: Htv.) szabályozza. A Htv. 2016. április 1-jén hatályba lépett 
módosítása, illetve a Htv. 35.§ (1) bekezdés g) pontjának hatályon kívül helyezése következtében 
önkormányzati rendelet nem tartalmazhat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással összefüggő személyes 
adatok kezelésére vonatkozó rendelkezést.  
A Htv. új 47/A.§ (1) bekezdése kimondja, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a Koordináló 
szerv szedi be. Az Alaptörvény 32.cikk (3) bekezdése rögzíti, hogy az önkormányzati rendelet más 
jogszabállyal nem lehet ellentétes, ezért a szilárd hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet a 
Htv. 47/A.§ (1) bekezdésével ellentétes rendelkezést nem tartalmazhat. 
Ezen törvényi változásra való tekintettel, az önkormányzati rendeletből hatályon kívül kell helyezni a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelésére, valamint a 
közszolgáltató részére történő díjfizetésre vonatkozó rendelkezést. 
 
 
 
 

Részletes indokolás 

 

1.§ -hoz 

A rendelet hatályon kívül helyezi a szilárd hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet 4.§-át, 
mely feljogosítja a közszolgáltatót a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos személyes adatok 
kezelésére, valamint az önkormányzati rendelet 17.§-át, mely a közszolgáltató felé fizetendő 
közszolgáltatási díjra vonatkozó szabályokat tartalmazza. 

 
2.§-hoz 

A rendelet – figyelembe véve, hogy a Htv. hivatkozott módosítása 2016. április 1-jétől hatályosak – a 
lehető leghamarabb, a kihirdetést követő napon azonnal hatályba lép, és miután beépül az alaprendeletbe, a 
módosító rendelet a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 12.§ (1)-(2) bekezdése értelmében, a 
törvény erejénél fogva a hatályba lépést követő napon hatályát veszti. 
 

 
 


