Tolmács Község Önkormányzat Képviselő – testületének
19/2012. (XII.17.)
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.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. december 31-én lép hatályba.
Tolmács, 2012. december 17.

Hajnis Ferenc
polgármester

Torma Andrea
körjegyző

Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetve: 2012. december 17-én

Torma Andrea
körjegyző
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A szilárd hulladékgazdálkodásról szóló rendelet módosításáról szóló 19/2011. (XII.17.)önkormányzati
rendelet 1. melléklete
„a szilárd hulladékgazdálkodásról szóló 12/2010. (XII.20.) önkormányzati rendelet
1. melléklete
A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás díja
A kötelező közszolgáltatás igénybevételének díját a gyüjtőedény számának, a gyüjtőedény űrméretétől
függő egyszeri ürítési díjának, és a potenciálisan biztosított ürítések számának szorzataként kell
meghatározni, csökkentve az esetleges díjkedvezményekkel.
A rendszeres gyűjtésre rendelkezésre bocsátott gyüjtőedény legmagasabb egyszeri ürítési díja
(egységnyi díjtétel):
1 db 60-80 literes gyüjtőedény
1 db 110-120 literes gyüjtőedény
1 db 240 literes gyüjtőedény
1 db 1100 literes gyüjtőedény
1 db köztisztasági zsák

422 Ft/ürítés
504 Ft/ürítés
1.008 Ft/ürítés
5.040 Ft/ürítés
450 Ft/darab
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+ Áfa
+ Áfa
+ Áfa
+ Áfa
+ Áfa.”

a 19/2012. (XII.17.) 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.20.) önkormányzati
rendeletében rögzítésre kerültek.
Az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi
Önkormányzati Társulás Tanácsa 13/2012. (X.25.) határozatában megállapította a 2013. évi szolgáltatási
díjtételek. A Társulási Megállapodás 8. pontjának 2. és 3. bekezdése értelmében a Társulási Tanácsi döntés
alapján a hulladékkezelési és ártalmatlanítási díjakat, valamint az ártalmatlanító létesítmény helyét a
tagönkormányzatok a vonatkozó önkormányzati rendeleteikbe beiktatják, mely alapján a közszolgáltatási
díjat meghatározó önkormányzati rendelet módosítása 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 a Társulási Tanács által meghatározott szolgáltatási
díjtételeknek megfelelő díjakat tartalmazza.
2.§-hoz
A rendelet – tekintettel arra, hogy a Ht. Értelmében 2013. január 1-jétől az önkormányzat nem rendelkezik
ármegállapítási jogkörrel - 2012. december 31-én lép hatályba, és miután beépül az alaprendeletbe, a
módosító rendelet a törvény erejénél fogva a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.
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