
 

Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013.(III..) önkormányzati 

rendelete a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 

3/2011.(I.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

  

Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. 

törvény 88. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 5. pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  

 

 

1. §  Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének a települési szilárd 

hulladékok kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 3/2011.((I.28.) 

önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Ör.) 1. § (3) bekezdése helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

„1.§    (3)  A rendelet tárgyi hatálya a település közigazgatási területén keletkező, 

illetve ott bármilyen okból elhelyezett hulladékra (továbbiakban együtt: települési 

szilárd hulladék) terjed ki.” 

 

2. §  (1) Az Ör. 2. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, a 

következő f) ponttal egészül ki: 

 

„2.§ (1) e) Önálló ingatlan: az egy helyrajzi számon nyilvántartott földrészlet a hozzá 

tartozó felépítménnyel, a külön telekkönyvezett felépítmény. 

f) Időlegesen használt ingatlan: az olyan belterületi ingatlan, ahol sem lakóhelyet, sem 

tartózkodási helyet nem létesítettek.” 

 

 (2)  Az Ör. 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„2. § (2) A rendeletben használt egyéb fogalmakon a hulladékról szóló 2012. évi 

CLXXXV.  törvény 3. §-ában, valamint a közszolgáltató hulladékgazdálkodási 

tevékenységéről és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 

438/2012. (XII. 29.) Kormányrendelet 2. §-ában meghatározott fogalmakat kell érteni.” 

 

3. §  Az Ör. 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„6. § (2) Az ingatlantulajdonos köteles a közszolgáltatást igénybe venni, a 

közszolgáltatási jogviszony létrehozásában és fenntartásában a közszolgáltatóval 

együttműködni, és a miniszteri rendelet által meghatározott mindenkori 

közszolgáltatási díjat a közszolgáltatónak megfizetni.  

 

4. §  Az Ör. 10. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„10. § (6) A rendelkezésre állási díj éves díj, amelyet a közszolgáltatás igénybevételére 

kötelezett fogyasztó önálló ingatlanonként, a szolgáltatás igénybevételének 

mértékétől függetlenül köteles megfizetni. Az üdülőként nyilvántartott és az 

időlegesen használt ingatlannal rendelkező ingatlantulajdonos a közszolgáltatási 

díj rendelkezésre állási díj eleme éves összegének 50 %-át köteles megfizetni a 

közszolgáltatási tevékenységet ellátónak.  

 



 

5. §  Hatályát veszti a rendelet 3. §-a, 7. § (10) bekezdése, 10. § (2) és (3) bekezdése, a 

11. § (6)-(9) bekezdése, valamint a rendelet 1. melléklete.  

 

6. §  E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.   

 

 

 Istenes Gyula Pfilfné Bagics Judit  

 polgármester jegyző 

 

 

A rendelet kihirdetve: 

 

Gecse, 2013. március   

 

 

 Pfilfné Bagics Judit  

 jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

E l ő t e r j e s z t é s 

 

Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. március 28-án tartandó nyilvános 

ülésére 

 

Tárgy: Helyi rendelet alkotása a  települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos  

            közszolgáltatásról szóló 3/2011.(I.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) és egyes végrehajtási 

rendeletei 2013. január 1-jével hatályba léptek. Az új jogszabályok miatt szükségessé vált a 

települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 3/2011.(I.28.) 

önkormányzati rendelet felülvizsgálata. A felülvizsgálat alapján megállapítható, hogy a 

korábbi rendelet helyett új, a hatályos jogszabályoknak megfelelő rendelet megalkotása 

szükséges azt követően, hogy valamennyi e jogterületet érintő magasabb szintű jogszabály 

megjelenik. A közszolgáltatás megfelelő ellátása érdekében azonban már most indokolt egyes 

rendelkezések kiegészítése, pontosítása, bizonyos rendelkezések hatályon kívül helyezése.  

 

A Ht. 39. § (1) és (4) bekezdése egyértelművé teszi, hogy a biológiailag bomló hulladék 

kivételével a települési hulladékot a közszolgáltatás ellátónak köteles átadni valamennyi 

ingatlantulajdonos.  

A törvény alapján 2013. január 1-jétől a településen ingatlannal rendelkező tulajdonos, 

vagyonkezelő, birtokos és használó (együtt: ingatlantulajdonos) tekintet nélkül arra, hogy 

magánszemély, intézmény, gazdálkodó szervezet a közszolgáltatást igénybe venni és 

közszolgáltatási díjat fizetni köteles.  

Tekintettel arra, hogy a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz 

tartozó településeken kéttényezős közszolgáltatási díj van, azon belül a rendelkezésre állási 

díj fizetésére köteles ingatlantulajdonosok körének számbavételéhez elengedhetetlen az 

ingatlan fogalmának az önkormányzati rendeletben történő meghatározása.  

A „lakatlan ingatlan” fogalmát és az azokra vonatkozó szabályokat ki kell venni a rendeletből 

és helyettük a Ht. 51. § alapján rendezni kell az üdülőként nyilvántartott és az időlegesen 

használt ingatlannal rendelkező ingatlantulajdonosok arányos díjfizetési kötelezettségét, 

amely nem lehet kevesebb, mint az állandó lakosnál felmerülő éves díj 50 %-a.  Ez a szabály 

a kéttényezős díjnál ugyancsak a rendelkezésre állási díj vonatkozásában értelmezhető.  

A Ht. 47. § (4) bekezdése értelmében a közszolgáltatási díjat a jövőben nem az 

önkormányzati rendelet, hanem a Magyar Energia Hivatal javaslatára a vidékfejlesztési 

miniszter rendeletben állapítja meg, az 52. § (3)-(4)  bekezdései a díj adók módjára történő 

behajtását a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörébe utalja.  

A fenti szabályok miatt az önkormányzati rendelet ezzel ellentétes rendelkezéseit szükséges 

hatályon kívül helyezni.  

A Ht. 91. § (1) és (2) bekezdése alapján 2013. január 1-jétől a 2012. december 31-én 

alkalmazott bruttó díjhoz képest 4, 2 %-kal emelheti meg a közszolgáltatást ellátó.  

 

A fentiek alapján kérem, hogy a mellékelt rendelettervezetet szíveskedjék elfogadni.  

Gecse, 2013. március 21.  

 

 

 

 Istenes Gyula polgármester 



 

 

 

Általános indokolás  

 

 

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 2013. január 1-jétől hatályon kívül helyezte 

a hulladékgazdálkodásról szóló 1990. évi XLIII. törvényt, amely felhatalmazta a Képviselő-

testületet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás díjának meghatározására.  

A jogszabályváltozás miatt szükséges az önkormányzati rendelet módosítása.  

 

 

Részletes indokolás 

 

Az 1. §-hoz 

 

A rendelet 1. § (3) bekezdését a települési szilárd hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek 

végzésének feltételeiről szóló 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet idézett szakaszai hatályon 

kívül helyezése miatt kellett módosítani.  

 

A 2. §-hoz 

 

A 2. § fogalom meghatározásokat tartalmaz.  

 

A 3. §-hoz 

 

2013. január 1-jétől nem az önkormányzati rendelet, hanem a Magyar Energia Hivatal 

javaslatára a vidékfejlesztési miniszter rendeletben állapítja meg a közszolgáltatás díját, ezért 

kellett módosítani a 6. § (2) bekezdését.  

 

A 4. §-hoz 

 

A kedvezményes rendelkezésre állási díj mértékének rögzítése az üdülőként nyilvántartott és 

az időszakosan használt ingatlanok vonatkozásában. 

 

Az 5. §-hoz 

 

Egyes hatályon kívül helyező rendelkezések. 

 

A 6. §-hoz 

 

Az önkormányzati rendelet hatálybalépését megállapító rendelkezés. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

előzetes hatásvizsgálat 
 

 
 
A települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 

3/2011.(I.28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelet-

tervezetben foglalt szabályok várható hatásai a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 

(a továbbiakban Jat.) 17. §-a szerint:  

 
1. A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai  
 

A települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról 3/2011.(I.28.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 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 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.  

 


