Tolmács Község Önkormányzat Képviselő – testületének
8/2011. (IV.28.)
Önkormányzati RENDELETE
a szilárd hulladékgazdálkodásról szóló rendelet módosításáról

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.21.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet)
módosításáról a következőket rendeli el.
1.§ A Rendelet 16.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„16.§ (1) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatótól igényelheti a közszolgáltatás és a díjfizetési
kötelezettség szüneteltetését, amennyiben az ingatlant 30 napot meghaladóan nem lakja,
vagy egyéb módon nem hasznosítja, és az ingatlanban más részére sem biztosít
lakhatást, vagy egyéb módon történő használatot.”
2.§ (1) Hatályát veszti a Rendelet 4.§ (1) bekezdése.
3.§ Ez a rendelet 2011. május 1-jén lép hatályba, és hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
Tolmács, 2011. április 27.

Hajnis Ferenc
polgármester

Torma Andrea
körjegyző

Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetve: 2011. április 28-án

Torma Andrea
körjegyző
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a 8/2011. (IV.28.) 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.) 21. § (5) bekezdése és 25.§
(3) bekezdése a következőket rögzíti:
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.
25. § (3) Az üdülőingatlannal, valamint az időlegesen használt ingatlannal rendelkező tulajdonosok
esetében a közszolgáltatás díját az állandó lakóingatlan tulajdonosára meghatározott díjjal arányosan, a
település és az ingatlan jellegére tekintettel, az (1) bekezdés szerint kell meghatározni.
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.21.) önkormányzati
rendeletében rögzítésre kerültek.
A rendelet készítése és elfogadása óta eltelt időszakban a rendelet egyértelmű és pontos alkalmazása
érdekében az önkormányzati rendelet pontosítása, módosítása vált szükségessé.

Részletes indokolás
1.§-hoz
A hatályos önkormányzati rendelet 16.§ (1) bekezdése rendelkezik a szolgáltatás és a díjfizetés
szüneteltetéséről. A közszolgáltató a hulladék begyűjtés, hulladékszállítás, hulladékkezelés és –
ártalmatlanítás díjaként egytényezős egységnyi díjtételt (átalánydíj) alkalmaz. A hatályos rendelkezés
szövegében a díjfizetési kötelezettség szüneteltetése kapcsán tévesen szerepel az „alapdíjon felüli részének”
szövegrész, mely a módosító rendelkezéssel törlésre kerül, így a rendelkezés a gyakorlatnak megfelelően
az átalánydíj fizetési kötelezettség szüneteltetésére vonatkozik.
2.§ -hoz
A hulladék begyűjtési, és -szállítási közszolgáltatás részletes feltételei az önkormányzati rendeletben,
valamint az önkormányzat, mint megbízó, és a Zöld Híd Régió Kft., mint közszolgáltató között létrejött
közszolgáltatási szerződés rögzíti.
Zöld Híd Régió Kft. nem köt külön-külön egyedi szolgáltatási szerződést a szolgáltatást a törvény erejénél
fogva kötelezően igénybe vevő lakosokkal, ingatlantulajdonosokkal, illetve ingatlan használókkal.
A hatályos, hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet 4.§ (1) bekezdése azt tartalmazza, hogy a
közszolgáltató az ingatlantulajdonosokkal szolgáltatási szerződést köt, ezért szükséges e rendelkezés
hatályon kívül helyezése.
3.§-hoz
A rendelet a kihirdetését követő napon azonnal hatályba lép, és miután beépül az alaprendeletbe, a
módosító rendelet a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.
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