
ELŐTERJESZTÉS 

Maglód Város Önkormányzat Képviselőtestületének 

2012. november 29-ei ülésére 

1/f. napirend 

Tárgya: A helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről, a településtisztaság 
egyes kérdéseiről és a közszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 
21/2003.(XI.3.)Kt. rendelet módosításáról. 

Előadó: Tabányi Pál polgármester 

Készítette: Margruber János jegyző 

Melléklet: rendelet-tervezet 

 

Az előterjesztés (rendelet‐tervezet) elfogadása 
nyilvános ülésen minősített többségű 

nyílt szavazást igényel. 
[Ötv. 10. § (1) bek. a) pont; 15. § (1) bek.] 

Bizottsági tárgyalásra: 

– Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 

JEGYZŐI ZÁRADÉK 

Az előterjesztéshez és rendelet-tervezethez jogi kifogást nem emelek. 

Maglód, 2012. november 23. 

 Margruber János 
 jegyző 
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Az előterjesztés (rendelet-tervezet) elfogadása 
nyilvános ülésen minősített többségű nyílt 

szavazást igényel. 
[Ötv. 10. § (1) bek. a) pont; 15. § (1) bek.] 

Bizottsági tárgyalásraMAAGGLLÓÓDD  VVÁÁRROOSS  ÖÖNNKKOORRMMÁÁNNYYZZAATT  : 

PPOOLLGGÁÁRRMMEESSTTEERRÉÉTTŐŐLL  – Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 

2234 Maglód, Fő utca 12. 
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Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
2012. november 29-ei ülésére 

1/f. napirend:  A helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről, a településtisztaság egyes kérdéseiről 
és a közszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 21/2003.(XI.3.)Kt.  rendelet módosí‐
tásáról. 

Előadó:  Tabányi Pál polgármester 

Készítette:  Margruber János jegyző 

Melléklet:  rendelet‐tervezet 

Tisztelt Képviselőtestület! 

A mellékelt dokumentum szerint előterjesztem a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről, a tele-
püléstisztaság egyes kérdéseiről és a közszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 21/2003.(XI.3.)Kt. 
rendelet módosítására vonatkozó javaslatot. 

I. 
INDOKOLÁS 

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 32. §-a szerint „Fizetési 
kötelezettséget megállapító, fizetésre kötelezettek körét bővítő, a fizetési kötelezettség terhét növelő, a ked-
vezményt, mentességet megszüntető vagy korlátozó jogszabály kihirdetése és hatálybalépése között leg-
alább 30 napnak el kell telnie.” Ezen rendelkezés az önkormányzati rendeletekre is vonatkozik. 
Ebből következően a 2013. január 1. napján hatályba léptetni szándékozó, díjemelést eredmé-
nyező módosító rendeletet legkésőbb 2012. december 2-áig ki kell hirdetni. 

A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 2012. január 1-
től hatályos szövege szerint a szolgáltatók a 2011. évben alkalmazott díjnál magasabb összeget 
nem érvényesíthettek. Ezt a szabály azonban 2012. április 8-tól hatályon kívül helyezték, és ettől 
az időponttól érvényes hulladékgazdálkodási törvény 650,-Ft-ban határozta meg a 120 literes 
edényzet vonatkozásában az ürítési díj maximális mértékét, és ehhez képest arányosan a többi 
edényzet ürítési díját (5,42,- Ft/liter). Ugyanakkor jogszabály alapján az emelés mértéke nem 
lehet több 4,2 %-nál. 

A maglódi ürítési díjak összevetése a módosított törvénnyel azt mutatja, hogy a jogszabályban 
meghatározott maximális árnál alacsonyabb a díj, de az arányosításra jelenleg nincs, lehetőség, 
mivel a 60 és 1100 literes edényzet esetén az emelés mértéke meghaladná a 4,2 %-ot. Ezért va-
lamennyi díjtételnél egységesen a 4,2 %-os emelést javasoljuk elfogadni. 

2012. október 8-án az Országgyűlés elfogadta a hulladékról szóló törvényt, amely azonban 
mnég nem került kihirdetésre, mivel azt a Köztársasági Elnök  aláírás előtt megfontolásra visz-
szaküldte az Országgyűlésnek. A törvény és a  hozzá tatozó végrehajtási rendeletek 2013. janu-
ár 1-jén lépnének hatályba. 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100194.TV&celpara=32#xcelparam
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Az új Hgt. megalkotásának célja, hogy Magyarország teljesítse az Európai Unió begyűjtésre és 
hasznosításra vonatkozó előírásait. Az új Hgt. központi hatósági árszabályozást vezet be 2014. 
január 1-jével, ami azt jelenti, hogy a Magyar Energia Hivatal javaslatának figyelembevételével 
egységes szemétszállítási díjak kerülnek megállapításra miniszteri rendeletben. A hulladékgaz-
dálkodási közszolgáltatást pedig csak többségi állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő, 
nonprofit szervezetek végezhetik majd. Új elem még, hogy 2013-tól a lerakó üzemeltetőknek 
minden lerakásra kerülő hulladék után 3000 Ft/t hulladéklerakási járulékot kell fizetniük. A 
Hgt. rendelkezik még a háztartási hulladék elkülönített gyűjtéséről is, amely rendelkezések 
2015-ben lépnek hatályba. 

A 2013-as év tehát egy átmeneti, felkészülési időszak, amikor az önkormányzatoknak lehetősé-
gük van a meglévő szolgáltatójukkal tovább végeztetni a hulladékgazdálkodási tevékenységet 
az év végéig. A 2013-as évre még az önkormányzatok határozhatják meg az árakat, azonban a 
jogszabály alapján az emelés mértéke nem lehet több 4,2 %-nál. 

II. 
ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT 

A Jat. 17. §-a alapján előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felmértük a szabályozás várható kö-
vetkezményeit, melyeket az alábbi hatásvizsgálati lap tartalmaz: 

Hatásvizsgálati lap 

a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása 

aa)  A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai 

A tervezet a kötelező közszolgáltatást  igénybevevők vonatkozásában 4,2 százalékos díjemelést 
tartalmaz. A díjemelés a szolgáltatást végző TEFÜ Nonprofit Kft. részére szerény mértékű több‐
letbevételt eredményez. 

ab)  A jogszabály környezeti és egészségi következményei 

Nem mérhető hatás. 

ac)  A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai 

Nem jelentős. 

b) A  jogszabály megalkotásának  szükségessége,  a  jogalkotás  elmaradásának  várható  következmé‐
nyei 

A rendelet módosítására törvényi kötelezettség nincs. 

c)  A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 

A  jogszabály alkalmazásához  szükséges  személyi  szervezeti,  tárgyi és pénzügyi  feltételek  rendelke‐
zésre állnak. 

Kérem, hogy a rendelet-tervezetet szíveskedjenek megtárgyalni és elfogadni. 

Maglód, 2012. november 23. 

Tisztelettel: 

Tabányi Pál 
polgármester

http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=131186.563183&celpara=17#xcel


 

1/f. Rendelet‐tervezet a hulladékkezelési díjak módosításáról  2012. november 29. 
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Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

____//22001122..((  XXII..____..))  öönnkkoorrmmáánnyyzzaattii  rreennddeelleett--tteerrvveezzeettee  

a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről, 
a településtisztaság egyes kérdéseiről és 

a közszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 
21/2003.(XI.3.)Kt. rendelet 

módosításáról 

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a helyi önkormányzatokról szóló, több-
ször módosított 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében, a hulladékgazdálkodásról 
szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 23. § f) pontjában kapott felhatalma-
zás alapján – figyelemmel a Hgt. 57. §-ában foglalt korlátozó rendelkezésekre, valamint a 
települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabá-
lyairól szóló 64/2008.(III.28.)Korm. rendelet, a települési hulladékkal kapcsolatos tevé-
kenységek végzésének feltételeiről szóló 213/2001.(XI.14.)Korm. rendelet, továbbá a tele-
pülési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szó-
ló 16/2002.(IV.10.)EüM rendelet rendelkezéseire is – a helyi hulladékkezelési közszolgálta-
tás rendjéről, a településtisztaság egyes kérdéseiről és a közszolgáltatás díjának megállapítá-
sáról szóló 21/2003.(XI.3.) Kt. rendelet (a továbbiakban: Alaprendelet) módosításáról a kö-
vetkező rendeletet alkotja: 

1. § 

Az Alaprendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép. 

2. § 

Ez a rendelet 2013. január 1. napján lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatá-
lyát veszti. 

 Tabányi Pál sk. Margruber János sk. 
 polgármester jegyző 

Kihirdetési záradék 

A rendelet kihirdetésének napja: 2012. november __. 

 Margruber János sk. 
 jegyző 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99000065.TV&celpara=16#xcel
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0000043.TV&celpara=23#xcel
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0000043.TV&celpara=57#xcel
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0800064.KOR
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0100213.KOR
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0200016.EUM


 

1/f. Rendelet‐tervezet a hulladékkezelési díjak módosításáról  2012. november 29. 
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1. számú melléklet a __/2012.( XI.__.) önkormányzati rendelethez 

11..  sszzáámmúú  mmeelllléékklleett  

Hulladékkezelési közszolgáltatási díjak 
2013. január 1-től 

(visszamenőleges hatállyal) 

a) Települési szilárd hulladék: 

Edényzet Egységnyi díjtétel 

  2012. év  2013. évi javaslat 

60 literes edényzet  228,00 Ft + ÁFA/ürítés  238,00 Ft + ÁFA/ürítés 

110 literes edényzet  456,00 Ft + ÁFA/ürítés  475,00 Ft + ÁFA/ürítés 

1100 literes edényzet  3 026,40 Ft + ÁFA/ürítés  3 154,00 Ft + ÁFA/ürítés 

Kiegészítő műanyagzsák  312,00 Ft + ÁFA/db  325,00 Ft + ÁFA/db 

b) Települési folyékony hulladék: 
 (tengelyen szállított) 2 400,00 Ft/m3 + ÁFA  2 500,00  Ft/m3 + ÁFA 
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