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Tolmács Község Önkormányzat Képviselő – testületének 

10/2016. (XI.16.) 

Önkormányzati RENDELETE 

a szilárd hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 

 
 
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. november 16. 
 
 
 
 Hajnis Ferenc Torma Andrea 
 polgármester  jegyző 

 
 
 

Kihirdetési záradék:  
 
A rendelet kihirdetve: 2016. november 16.-án 
 
 
 
 Torma Andrea 
 jegyző 
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a szilárd hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
 10/2016. (XI.16.) 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. 
 

 
 


