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ELŐTERJESZTÉS 
Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2013. július 16-ai rendkívüli ülésére 
 
 
 Tárgy: Javaslat a települési szilárd hulladék kezelésére 

irányuló hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 
20/2012.(IX.12.) önkormányzati rendelet egyes 
rendelkezéseinek hatályon kívül helyezésére 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

2013. január 1. napjával hatályba lépett a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. 
törvény (továbbiakban: Htv.), amelynek 35.§ határozza meg az önkormányzati 
rendeletalkotási jogosultság tartalmát. Ebben már nem szerepel a díj megállapítási 
jogosultság, ugyanis a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat 2013. január 1-jétől a Htv. 
47.§ (4) bekezdés alapján már nem a helyi önkormányzat rendelete, hanem miniszteri rendelet 
állapítja meg. Ennek megfelelően a Htv. 88.§ (3) bekezdés b) pont bb) alpontja a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításáért felelős minisztert jogosította fel 
arra, hogy rendeletben határozza meg a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás díjait, a 
díjalkalmazás feltételeit, a díjmegfizetés rendjét. A közszolgáltatási díjat megállapító 
miniszteri rendelet hatályba lépéséig a Htv. 91.§ (2) bekezdés 2013. május 9-ig hatályban volt 
szövegezése a közszolgáltató céget jogosította fel arra, hogy a 2012. december 31-én 
alkalmazott bruttó díjhoz képest legfeljebb 4,2 %-kal megemelt mértékű díjat alkalmazzon. A 
rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvény 12.§-a 2013. május 10-ei 
hatállyal rendelkezett a 2013. július 1-jétől 2014. december 31-éig megállapítható 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj legmagasabb mértékéről. A hivatkozott 
jogszabályhely szerint a természetes személy ingatlantulajdonos részére kiállított számlában 
meghatározott hulladékgazdálkodási közszolgáltatásért fizetendő szolgáltatási egységre jutó 
összeg (beleértve az alapdíjat) nem haladhatja meg a 2012. április 14. napján alkalmazott díj 
legfeljebb 4,2 %-kal megemelt összegének 90%-át. 

 
A fentiekből következik, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás díj 

önkormányzati rendeletben való megállapítása – tekintettel arra, hogy 2013. január 1-jével 
hatályát vesztette az erre felhatalmazást adó jogszabályhely – törvénysértő. A törvényi 
szabályozásra tekintettel a képviselő-testületnek a miniszteri rendelet kiadásáig terjedő 
időszakban sincsen lehetősége a 2013. évben alkalmazandó díj megállapítására. 

 
A fentiek alapján javaslom megalkotni a csatolt rendeletet. 
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A rendelet megalkotása minősített szótöbbséget igényel. 
 
 
Az előterjesztést tárgyalta: --------- 
 
 
Az előterjesztést készítette: dr. Szilágyi Ákos jegyző 
 
 
Dunavarsány, 2013. július 11. 
 
 
 
         dr. Szilágyi Ákos 
          jegyző 
 
Az előterjesztés törvényes: 
 
 
     dr. Szilágyi Ákos 
      jegyző 
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Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2013.(…..) önkormányzati rendelete 
a települési szilárd hulladék kezelésére irányuló hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 

20/2012.(IX.12.) önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről  
 

 
Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) 
bekezdésében és a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88.§ (4) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján a települési szilárd hulladék kezelésére irányuló hulladékkezelési 
közszolgáltatásról szóló 20/2012.(IX.12.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) egyes 
rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről az alábbi rendeletet alkotja:  
 
 
1.§ A R. 17.§ (2), (3) és (4) bekezdései hatályukat vesztik. 
 
2.§ A R. 1. számú melléklete a hatályát veszti. 
 
3.§ Hatályát veszti a települési szilárd hulladék kezelésére irányuló hulladékkezelési közszolgáltatásról 
szóló 20/2012.(IX.12.) önkormányzati rendeletet módosító 25/2012.(XII.12.) önkormányzati rendelet. 
 
4.§ E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. 
 
 
 
 
 Bóna Zoltán dr. Szilágyi Ákos 
 polgármester jegyző 
 
 
 
 
Z Á R A D É K: 
A rendelet 2013. ……… . napján kihirdetésre került a helyben szokásos módon, a hirdetőtáblára 
történő kifüggesztéssel. 
 
 
 
        dr. Szilágyi Ákos 
         jegyző 
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ÁLTALÁNOS INDOKLÁS 
 
2013. január 1. napjával hatályba lépett a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 

(továbbiakban: Htv.), amelynek 35.§ határozza meg az önkormányzati rendeletalkotási jogosultság 
tartalmát. Ebben már nem szerepel a díj megállapítási jogosultság, ugyanis a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási díjat 2013. január 1-jétől a Htv. 47.§ (4) bekezdés alapján már nem a helyi 
önkormányzat rendelete, hanem miniszteri rendelet állapítja meg. Ennek megfelelően a Htv. 88.§ (3) 
bekezdés b) pont bb) alpontja a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításáért felelős 
minisztert jogosította fel arra, hogy rendeletben határozza meg a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 
díjait, a díjalkalmazás feltételeit, a díjmegfizetés rendjét. A közszolgáltatási díjat megállapító 
miniszteri rendelet hatályba lépéséig a Htv. 91.§ (2) bekezdés 2013. május 9-ig hatályban volt 
szövegezése a közszolgáltató céget jogosította fel arra, hogy a 2012. december 31-én alkalmazott 
bruttó díjhoz képest legfeljebb 4,2 %-kal megemelt mértékű díjat alkalmazzon. A rezsicsökkentések 
végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvény 12.§-a 2013. május 10-ei hatállyal rendelkezett a 2013. 
július 1-jétől 2014. december 31-éig megállapítható hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj 
legmagasabb mértékéről. A hivatkozott jogszabályhely szerint a természetes személy 
ingatlantulajdonos részére kiállított számlában meghatározott hulladékgazdálkodási közszolgáltatásért 
fizetendő szolgáltatási egységre jutó összeg (beleértve az alapdíjat) nem haladhatja meg a 2012. április 
14. napján alkalmazott díj legfeljebb 4,2 %-kal megemelt összegének 90%-át. 

 
A fentiekből következik, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás díj önkormányzati 

rendeletben való megállapítása – tekintettel arra, hogy 2013. január 1-jével hatályát vesztette az erre 
felhatalmazást adó jogszabályhely – törvénysértő. A törvényi szabályozásra tekintettel a képviselő-
testületnek a miniszteri rendelet kiadásáig terjedő időszakban sincsen lehetősége a 2013. évben 
alkalmazandó díj megállapítására. 

 
RÉSZLETES INDOKLÁS 

 
1., 2. és 3.§-hoz 

 
Hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmaz a törvényesség helyreállítása érdekében. 
 

4.§-hoz 
 

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz. 
 

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT 
 
A Jat. 17. §-a szerinti a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell 
felmérni a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, a szabályozás várható 
következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a rendelet-tervezet esetében az alábbiak:  
 
Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:  
Nincs új kihatása, mivel csak a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításának 
jogosultsága változott, a hatáskör gyakorlása a miniszterhez került.  
 
Környezeti és egészségügyi következményei:  
A szabályozásnak környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.  
 
Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:  
A szabályozás nem eredményez az alkalmazása során többlet adminisztrációs terhet.  
 

4 
 



A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei:  
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás díj önkormányzati rendeletben való megállapítása – tekintettel 
arra, hogy 2013. január 1-jével hatályát vesztette az erre felhatalmazást adó jogszabályhely – 
törvénysértő. A rendeletalkotás elmaradása esetén törvényességi felügyeleti intézkedés várható. 
 
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:  
Nem releváns. 
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