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a lakossági szilárd hulladékgyűjtés, szállítás, elhelyezés és ártalmatlanítás 
díjának megállapításáról szóló 27/2011. (XII. 30.) önkormányzati rendelet 
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Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
…/2012. /I. 27./ önkormányzati rendelete 

 
a lakossági szilárd hulladékgyűjtés, szállítás, elhelyezés és 

ártalmatlanítás díjának megállapításáról 
 

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi 
XLIII tv. 23. §-a alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 8. § (1) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú 
Nonprofit Kft. Felügyelőbizottságának véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 
 
1.§ (1) Pásztó város közigazgatási területén a közszolgáltatási díj – egységesen – állandó 

lakóingatlanra 
a./ 16.000.-Ft + ÁFA/lakás/év 110 l-es kuka igénybevétele esetén 
b./ 12.800.- Ft+ ÁFA/lakás/év  60 l-es kuka igénybevétele esetén 

 
(2) A szolgáltatás évi 52 hetet figyelembe véve lakásonként heti egy alkalommal 110 és  
      60 literes edénytérfogatú lakossági kommunális szilárd hulladék összegyűjtését,  
      elszállítását és ártalmatlanítását jelenti. 

 
(3) A közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost szemétszállítási díj terheli, 
amit negyedévente egyenlő részletben kell megfizetnie. 
 

a./ 4.000.-Ft + ÁFA/negyedév 110 l-es kuka igénybevétele esetén 
            b./ 3.200.- Ft+ ÁFA/negyedév 60 l-es kuka igénybevétele esetén 
 

(4) Üdülőingatlan tulajdonosok esetében a (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével 
26 hét igénybevett szolgáltatást kell megfizetni. 

 
(5) Az ingatlantulajdonost terhelő díjhátralék adók módjára behajtható köztartozás. 

 
2.§  Ez a rendelet 2012. február 1-jén lép hatályba, de rendelkezéseit 2012. január 1-jétől 
kell alkalmazni 

 
3. §  Hatályát veszti a 27/2011. (XII. 30.) önkormányzati rendelet.  

 
 
 
Pásztó, 2012. január 20. 
 
 
 
 
 Sisák Imre       Dr. Tasi Borbála 
          polgármester                 címzetes főjegyző 
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Általános indokolás 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete jogalkotási hatáskörében megfelelően 
eljárva 2011. december 29-i ülésén rendeletet alkotott a lakossági szilárd hulladékgyűjtés, 
szállítás, elhelyezés és ártalmatlanítás díjának megállapításáról, amely megalkotásakor 
összhangban volt a hatályos törvényi szabályozással. Azonban az ezt követően megjelent, 
2012. január 1-jén hatályba lépett hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tv. egy új, 
57. §-sal egészült ki, melynek értelmében a hulladékkezelési közszolgáltatási díj legmagasabb 
mértéke 2012. évben nem haladhatja meg a települési önkormányzat képviselő-testülete által 
rendeletben 2011. évre megállapított hulladékkezelési közszolgáltatási díj legmagasabb 
mértékét.  
 
A képviselő-testület 2012. évre magasabb szemétszállítási díjat állapított meg, mint a 2011. 
évi, így a 27/2011. (XII. 30.) önkormányzati rendeletet hatályon kívül kell helyezni 2012. 
január 1-ig visszamenőleg, mert az magasabb szintű jogszabállyal ütközik.  
 
A jogbiztonság követelményeinek való megfelelés érdekében azt látjuk indokoltnak, ha nem 
egy hatályon kívül helyező jogszabályt terjesztünk a képviselő-testület elé 2012. január 1-ig 
visszamenő hatállyal, hanem egy újabb - bár a 2011. évi szemétszállítási díjakat szabályozó 
rendelettel hasonló tartalmú – rendelet elfogadását javasoljuk a képviselő-testületnek és ennek 
egyik szerkezeti egységében rendelkezünk a magasabb szintű jogszabállyal ütköző 
rendeletünk hatályon kívül helyezéséről.   
 
 

Részletes indokolás 
 

1. § 
A képviselő-testület megállapítja a hulladékgazdálkodásról szóló törvény 23. §-a 
felhatalmazása alapján az ingatlan-tulajdonost terhelő díjfizetési kötelezettséget, illetve a 
kedvezmények eseteit. A „szennyező fizet elv”-nek való megfelelés tükrében e kedvezmény, 
hogy a kevesebb hulladékot termelők kevesebb díjat fizetnek.  
 

2. § 
 

Hatályba léptető rendelkezés olyan megoldással, mely lehetővé teszi a jogszabály 
rendelkezéseinek visszamenőleges hatályú alkalmazását a visszaható hatály tilalma ellenére. 
Nem tilos ugyanis a visszaható hatály alkalmazása, ha az az egyént kedvezőbb helyzetbe 
hozza. 
 

3. § 
 

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete által legutóbb megállapított szemétszállítási 
díjra vonatkozó rendelet alkalmazhatóságának megszüntetése. 
 
Pásztó, 2012. január 20. 
 
 
 
         Dr. Tasi Borbála 
                   címzetes főjegyző 


