
 

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 
 
A Veszprém Megyei Kormányhivatal körlevélben hívta fel a figyelmét valamennyimegyei 
településnek a 2013. évi hulladékgazdálkodás közszolgáltatási díjával kapcsolatos 
jogszabályváltozásokra, mellyel kapcsolatban az alábbi összefoglaló tájékoztatást adom: 
2013. január 1-jén lépett hatályba – 94-95. §-ok kivételével – a hulladékról szóló 2012. évi 
CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Htv.), amely hatályon kívül helyezte a 
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvényt. 
A Htv. 47. § (4) bekezdése értelmében a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat aMagyar 
Energia Hivatal javaslatának figyelembevételével a miniszter rendeletben állapítja meg. Ebből 
eredően 2013. január 1. napjától a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a helyi 
önkormányzat nem jogosult megállapítani, a képviselőtestületnek hatályon kívül kell 
helyeznie a szilárd hulladékra vonatkozó közszolgáltatási díj mértékét megállapító 
szabályozást. 
A Htv. 91. § (2) bekezdése rendelkezik a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 
díjlegmagasabb mértékének 2013. évre vonatkozó megállapításáról, mely szerint a 
közszolgáltatási díjat megállapító miniszteri rendelet hatálybalépésig a közszolgáltató a 2012. 
december 31-én alkalmazott bruttó díjhoz képest legfeljebb 4,2%-kal megemelt mértékű díjat 
alkalmazhat. 
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Remondis Tapolca Kft. a jogszabályi 
változás alapján 2013. január 1-jétől 4,2 %-al növelt mértékű díjat alkalmaz a december 31-én 
alkalmazott közszolgáltatási díjhoz képest. 
A Htv. 91. § (12) bekezdése értelmében a Magyar Energia Hivatal első alkalommal 2013. 
szeptember 30-ig tesz javaslatot a miniszter felé a díjmegállapításra. A 2013. januártól a 
miniszteri rendelet hatálybalépésig terjedő átmeneti időszakban sincs felhatalmazása az 
önkormányzatnak a közszolgáltatási díj megállapítására, ezen időszakban kizárólag a 
közszolgáltató állapíthatja meg a díj mértékét a márhivatkozott Htv. 91. § (2) bekezdésében 
foglaltak figyelembevételével. Fentiekre tekintettel javaslom aa települési szilárd hulladék 
kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 14/2010.(XII.30.) Önkormányzati rendelet 
díjmegállapítást tartalmazó rendelkezéseit hatályon kívül helyezni. 
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az új központi jogszabályra (Htv.) 
tekintettel szükséges a helyi rendeletek átfogó felülvizsgálata, melyre  későbbkerül sor. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megvitatni és a rendelet tervezetet  
elfogadni szíveskedjen. 
 
Sáska, 2013. február 25. 
 
 
 
            Kovács Nándor  
       polgármester 
 
 
 
 
 
 



 

Sáska    község Önkormányzata 

Képviselő-testületének  

…./2013.(…….)önkormányzati rendelte  

a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 

14/2010.(XII.30.) Önkormányzati rendelet módosításáról 

(tervezet) 

 

Sáska      község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében és a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdésében 

kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 5  és 19 pontjában meghatározott feladatkörében 

eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § Hatályát veszti a  települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról  

szóló14/2010.(XII.30.)  Önkormányzati rendelet  7.§-a, valamint  1. melléklete. 

 

2.§ E rendelet kihirdetését követő első nap lép hatályba, és az azt követő napon hatályát 
veszti.  

 

  Kovács Nándor      Takács Lászlóné 
polgármester   jegyző  
 
 
 
Kihirdetve: 2013……….. 
 
 
Takács Lászlóné 
jegyző 
    

 

 

 

 

 
 



 
Sáska   község  Önkormányzata Képviselő-testületének 

a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 
14/2010.(XII.30.) Önkormányzati rendelet  módosításáról 

szóló rendelet tervezet hatásvizsgálata a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a 

továbbiakban Jat.) 17. §-a szerint:  

1. A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai  
 

Az önkormányzati rendelet közszolgáltatási díj mértékéről szóló mellékletének hatályon kívül 
helyezésére vonatkozó önkormányzati rendelet tervezetének közvetlen társadalmi, gazdasági, 
költségvetési hatásai nincsenek.  
 

2. A jogszabály környezeti és egészségi következményei  
 

A rendelet-tervezetnek környezeti és egészségi következményei nincsenek.  
 

3. A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai, elmaradásának várható 
következményei  
 

A rendelet-tervezetnek adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek. 
 

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás  
 

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény alapján 2013. január 1-jétől a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításának részletes szabályait miniszteri 
rendelet határozza meg.  
Amennyiben elmarad az önkormányzati rendelet közszolgáltatási díjakról szóló mellékletének 
hatályon kívül helyezése, az ellentétes lesz a magasabb szintű jogszabályokkal. 
 
5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek  
 
A rendelet-tervezet elfogadása többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem 
igényel.  
 
Sáska, 2013. február 25. 
 
        Takács Lászlóné  

jegyző 

 

 

 

 

 
 


