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A rendelet meghozatala minősített, a határozat meghozatala 
egyszerű szavazattöbbséget igényel! 

 
         
         
 
 
 
 
 

 
JAVASLAT 

 
a lakossági szilárd hulladékgyűjtés, szállítás elhelyezés és  

ártalmatlanítás díjának megállapításáról szóló 29/2012. /XII.28./önkormányzati rendelet  
hatályon kívül helyezésére  

 
JAVASLAT 

 
a köztisztaság fenntartásáról, a települési hulladékok kezeléséről szóló  

15/2011. /VI. 30./ önkormányzati rendelet felülvizsgálatára 
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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A Nógrád Megyei Kormányhivatal 2013. január 14-én elektronikusan megküldött levelében a 
hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban Htv.) hatályba lépésével többek 
között az alábbiakra hívta fel a figyelmünket. 

 
A 2013. január 1-jétől hatályon kívül helyezett a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. 

törvény 23. § f, pontja adott felhatalmazást a települési önkormányzatok képviselő-testületei részére 
a települési hulladék kezelési díjának rendeletben történő megállapítására. A Htv. 47. § (4) 
bekezdése alapján a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a Magyar Energia Hivatal 
javaslatának figyelembevételével a miniszter rendeletben állapítja meg, ezért az önkormányzatok 
képviselő-testületeinek 2013. január 1-től megszűnt a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 
díjmegállapító jogköre. 
 
A Képviselő-testület 29/2012. /XII. 28./ önkormányzati rendeletével állapította meg 2013. évre 
vonatkozóan a szemétdíjat a 15/2011. /VI. 30./ köztisztasági rendelet és a hatályos jogszabályok 
alapján, miszerint az önkormányzat évente külön rendeletet alkot a szemétszállítási díjról.  
 
A hulladékról szóló törvénnyel összefüggésben a végrehajtási rendeletek egy része, szám szerint 8 
kormányrendelet 2012. december 29-én a testületi ülést követően született meg, erről ténylegesen a 
Magyar Közlönyből 2013. január elején értesültünk.  
 
A Htv. 91. § (1) és (2) bekezdése szerint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj legmagasabb 
mértékét 2013. évre a díj megállapításáért felelős miniszter által megalkotott rendelet hatályba 
lépéséig az ebben a paragrafusban meghatározott kivételekkel a közszolgáltató a 2012. december 
31-én alkalmazott bruttó díjhoz képest legfeljebb 4,2 %-kal megemelheti. A Városgazdálkodási Kft. 
a 2013-as szemétszállítási  díjat a fent hivatkozott  jogszabályok  alapján  

 - 110 l-es kuka igénybevétele esetén: 4471 Ft+ ÁFA/negyedév 
 - 60 l-es kuka igénybevétele esetén 3577 Ft + ÁFA/ negyedév  összegben határozta meg, 

amely növekedés a 4,2 %-nak megfelel.  
 
Fentiek alapján a szemétszállítási közszolgáltatási díjról szóló önkormányzati rendeletet hatályon 
kívül kell helyezni. 

 

Pásztó, 2013. január 24.  
 
 
 
 
 
 
 Dr. Tasi Borbála     Robotka Róbert 
 címzetes főjegyző     ügyvezető igazgató 



Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

../2013. (.. …) önkormányzati rendelete 
 
 

a lakossági szilárd hulladékgyűjtés, szállítás elhelyezés és  
ártalmatlanítás díjának megállapításáról szóló 29/2012. /XII. 28./ önkormányzati rendelet  

hatályon kívül helyezéséről 
 
 

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX 
törvény 13. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el. 
 
1. § A lakossági szilárd hulladékgyűjtés, szállítás elhelyezés és ártalmatlanítás díjának 
megállapításáról szóló 29/2012. (XII. 28.) számú önkormányzati rendelet 2013. január 1-jén 
hatályát veszti. 

 
2. § Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba. 
 
Pásztó, 2013. január 21. 
 
 
 
 
   Sisák Imre     Dr. Tasi Borbála 
                 polgármester              címzetes főjegyző 
 



 
Általános indokolás 

 
 
 

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. december 28-i ülésén rendeletet alkotott a 
lakossági szilárd hulladékgyűjtés, szállítás elhelyezés és ártalmatlanítás díjának megállapításáról. A 
hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban Htv.) 2013. január 1-jei hatályba 
lépésével az önkormányzat képviselő-testületének a lakossági szilárd hulladék szállítási 
díjmegállapítási jogköre megszűnt, melyre a 2000. évi XLIII. törvény 23. § f, pontja adott 
felhatalmazást. A hulladékgazdálkodási díjat a Htv. 47. § (4) bekezdése alapján a Magyar Energia 
Hivatal javaslatának figyelembevételével a miniszter rendeletben állapítja meg. 
Az Alaptörvény 32. cikk (3) bekezdése kimondja, hogy az önkormányzati rendelet más 
jogszabállyal nem lehet ellentétes. 
Mindezek alapján a felsőbb rendű jogszabállyal való összhang érdekében a lakossági szilárd 
hulladékgyűjtés, szállítás elhelyezés és ártalmatlanítás díjának megállapításáról szóló 
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése indokolt. 
 

Részletes indokolás 
 

1. § 
 

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 47. § (4) bekezdése alapján a lakossági szilárd 
hulladékgyűjtés, szállítás elhelyezés és ártalmatlanítás díjának megállapításáról szóló 29/2012. (XII. 
28.) számú önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésre kerül. 
 

2. § 
 
Hatályba léptető rendelkezés. 
 



 
Tisztelt Képviselő- testület! 
 
A lakossági szilárd hulladékgyűjtés, szállítás elhelyezés és ártalmatlanítás díjának megállapításáról 
szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló javaslathoz szervesen kapcsolódik a 
köztisztaság fenntartásáról, a települési hulladékok kezeléséről szóló önkormányzati rendelet 
felülvizsgálatára tett javaslat, ezért indokoltnak tartottuk a két javaslatot egy napirendi pont 
keretében tárgyalni. 
 
A Htv. számos végrehajtási rendelet megalkotására ad felhatalmazást melyből 27 kormányszintű, 
17 miniszteri rendelet.  
A települési önkormányzatok: 

a) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének szabályait, illetve a 35. 
§-ban foglalt rendelkezések érvényesítéséhez szükséges szabályokat; 
b) az elkülönített hulladékgyűjtésre vonatkozó részletes szabályokat; 
c) a közterület tisztán tartására vonatkozó részletes szabályokat; 
d) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjra vonatkozó, a (3) bekezdés b) pontjának bb) 
alpontja szerinti miniszteri rendeletben nem szabályozott díjalkalmazási és díjfizetési feltételeket 
szabályozhatják. 

 
A Htv. 35. §-a szerint a települési önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati rendeletben 

állapítja meg: 
a) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalmát, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással 

ellátott terület határait; 
b) a közszolgáltató tagjai (részes felei), illetve az alvállalkozó által végzett hulladékgazdálkodási 

tevékenységet, továbbá a tagoknak, illetve az alvállalkozónak a közszolgáltatás egészéhez 
viszonyított arányát, ha a közszolgáltatást a közszolgáltató több tagja, illetve alvállalkozó végzi; 

c) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendjét és módját, a közszolgáltató és az 
ingatlantulajdonos ezzel összefüggő jogait és kötelezettségeit, valamint a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási szerződés egyes tartalmi elemeit; 

d) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének miniszteri rendeletben nem 
szabályozott módját és feltételeit; 

e) az ingatlantulajdonost terhelő, miniszteri rendeletben nem szabályozott díjfizetési 
kötelezettséget, megfizetésének rendjét, az esetleges kedvezmények eseteit; 

f) az üdülőingatlanokra és az időlegesen használt ingatlanokra vonatkozó sajátos szabályokat; 
g) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással összefüggő személyes adatok (a természetes 

személyazonosító adatok, valamint a lakcím) kezelésére vonatkozó rendelkezéseket. 
 

Fentiek miatt szükséges a 15/2011. (VI. 30.) számú köztisztaság fenntartásáról, a települési 
hulladékok kezeléséről szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata. 
 
A végrehajtási rendeletek közül a Magyar Közlönyben 2012. december 29-én 8 Kormányrendelet 
került kihirdetésre. A jogszabályok folyamatos megjelenését követően javasoljuk, az önkormányzati 
rendelet felülvizsgálatát 2013. április 30-ig elvégezni. 
 
Kérjük a határozati javaslat elfogadását. 
 
 
 



 
Határozati javaslat: 
 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a köztisztaság fenntartásáról, a települési 
hulladékok kezeléséről szóló 15/2011. /VI. 30./  önkormányzati rendelet felülvizsgálatára tett 
javaslatot megismerte, megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 
 
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény és végrehajtási rendeletei alapján a köztisztaság 
fenntartásáról, a települési hulladékok kezeléséről szóló 15/2011. (VI. 30.) önkormányzati 
rendeletet  felül kell vizsgálni. 
 
Határidő: 2013. április 30.  
Felelős:  főmérnök 
 
 
Pásztó, 2013. január 24. 
 
 
 
 Dr. Tasi Borbála     Robotka Róbert 
 címzetes főjegyző     ügyvezető igazgató 
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