
1. 
Előterjesztés 

 
Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2013. március 08-i rendkívüli ülésére 
 
 
 
 
 

Tárgy: Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2013. (…) 
önkormányzati rendelete a hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 4/2010. (III. 
23.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 
 
 
Az előterjesztést készítette:   Kasnyikné Földházi Tünde  
      vezető tanácsos 
       
                
        
 
 
 
Véleményezésre és tárgyalásra megkapta: - 
 
       
             
 
 
 
Törvényességi ellenőrzésre megkapta:            Muhariné Mayer Piroska  
        aljegyző 
 
 
 
 
 
                dr. Balogh László sk. 
                    jegyző 
   
 
 
 
 
 
       



 
Előterjesztés 

 
Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2013. március 08-i rendkívüli ülésére 
 
 
Tárgy: Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2013. (…) 

önkormányzati rendelete a hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 4/2010. (III. 
23.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Üi.sz.: II/206/1/2013. 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 

I. Szilárd Hulladék 
 
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) 2013. január 1-jén 
lépett hatályba, mely jogszabály a hulladékra, a hulladékgazdálkodásra és a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra vonatkozó szabályokat alapjaiban megváltoztatta.  
A Ht. számos új rendelkezése közül egyik legkiemelkedőbb változás a települési szilárd 
hulladékhoz kapcsolódó hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat érinti. A Ht. 47. § (4) 
bekezdése értelmében hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat 2013. január 1-jétől 
már nem a helyi önkormányzat képviselő-testülete állapítja meg önkormányzati 
rendeletben, hanem az arra kijelölt miniszter a Magyar Energia Hivatal (továbbiakban: 
Hivatal) javaslatának figyelembe vételével rendeletben határozza meg. A Hivatal a 
díjmegállapítással, díjváltozással kapcsolatos javaslatát a miniszter részére minden év 
szeptember 30-ig megküldi. A Ht. 91. § (2) bekezdése alapján a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási díjat megállapító miniszteri rendelet hatályba lépéséig a közszolgáltató 
az adott településen 2012. december 31-én alkalmazott bruttó díjhoz képest legfeljebb 
4,2 %-kal megemelt mértékű díjat alkalmazhat.   
 
Fentiek értelmében a szilárd hulladékra vonatkozó közszolgáltatási díj mértékét 
megállapító rendelkezések a helyi rendeletben hatályon kívül helyezendők.  
 
Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy a Ht. 88. § (4) bekezdésében kapott 
felhatalmazás értelmében, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása és igénybevétele 
szabályainak, illetve a Ht. 35. §-ban foglalt rendelkezések érvényesítéséhez szükséges 
szabályoknak a hatályos helyi rendelettel történő harmonizációja céljából hatályos 
rendeletünk a későbbiekben felülvizsgálatra kerül. A rendelet teljes körű felülvizsgálatát úgy 
célszerű előkészíteni, hogy ahhoz rendelkezésre álljanak a Ht. végrehajtási jogszabályai is. 
 

II. Folyékony hulladék 
 
A Ht. 1. § (2) bekezdés a) pontja értelmében a jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a Ht. 
hatálya kiterjed a szennyvízre is, ugyanakkor a Ht. hatálybalépésével egyidejűleg a nem 
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatással 
kapcsolatos rendelkezéseket a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 
(továbbiakban Vgtv.) IX/A. Fejezete szabályozza le.  

 



Felsőlajos Község Önkormányzata és a Faragó és Fia Környezetvédelmi Kft. (Közszolgáltató) 
között települési folyékony hulladékkezelési közszolgáltatási szerződés áll fenn 2017. 
december 31-ig, melynek értelmében a településről a települési folyékony hulladékot 
kizárólagos joggal a Közszolgáltató gyűjti be és szállítja el az ártalmatlanító helyre. Az új 
szabályozás értelmében, tehát a Közszolgáltató kizárólagos joga a nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése és ártalmatlanító helyre történő elszállítása.  
 
Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a hulladékkezelési 
közszolgáltatásról szóló 4/2010. (III.23.) önkormányzati rendeletének 2. mellékletében 
foglaltak értelmében a települési folyékony hulladékkezelési közszolgáltatási díjfizetési 
időszak 2012. április 1-től 2013. március 31-ig tart. Fentiek alapján a településen 2013. április 
1-től új díjfizetési időszak kezdődik.  
 
A hivatkozott önkormányzati rendelet leszabályozza, hogy a közszolgáltató köteles a 
közszolgáltatási díj megállapítása érdekében díjkalkulációt készíteni. Díjkalkuláció benyújtási 
határideje tárgyévet követő év február 28. napja.   
 
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: 
stabilitási törvény) 32. §-a kimondja, hogy „Fizetési kötelezettséget megállapító, fizetésre 
kötelezettek körét bővítő, a fizetési kötelezettség terhét növelő, a kedvezményt, mentességet 
megszüntető vagy korlátozó jogszabály kihirdetése és hatálybalépése között legalább 30 
napnak el kell telnie.” 
A stabilitási törvény hivatkozott rendelkezését a nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási díj szabályozási körében is alkalmazni 
kell. 
A stabilitási törvényben meghatározott 30 napot azonban az önkormányzat nem tudja tartani, 
mert az új díjfizetési időszakot (2013. április 01.) megelőző 30 nap március 1-el telt le. A 
közszolgáltató Felsőlajos közigazgatási területén keletkező folyékony hulladékra vonatkozó 
közszolgáltatási szerződés 2012. 01. 01 – 2012. 12. 31. időszak végrehajtásáról szóló 
beszámolóját, valamint a 2013. 04.01-2014. 03.31-ig terjedő időszakra vonatkozó 
díjkalkulációját 2013. február 26-án nyújtotta be, mely az előterjesztés 1. melléklete.  
 
 

Jogszabályi háttér 
 
A Vgtv. 44/D. § (1) bekezdése alapján a közszolgáltatás igénybevételéért a nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyiségével arányos díjat kell fizetni. A Vgtv. 44/D. § 
(4) bekezdése értelmében a közszolgáltatási díjat legalább egyéves díjfizetési időszakra, 
általános forgalmi adó nélkül számított egységnyi díjtételek szerint kell meghatározni.  
A Vgtv. 44/D. § (7) bekezdése kimondja, hogy a közszolgáltatás díját meghatározó 
önkormányzati rendelet elfogadását megelőzően a közszolgáltató költségelemzés alapján az 
(1)-(6) bekezdésben foglaltaknak megfelelő díjkalkulációt készít. A díjkalkulációt a 
közszolgáltató javaslata alapján a jegyző terjeszti elő.  
 
 
A Vgtv. 44/H. § (1) bekezdése szerint a közszolgáltató köteles a közszolgáltatói 
tevékenységéről évente részletes költségelszámolást készíteni, és azt, a tárgyévet követő év 
március 31-ig a települési önkormányzatnak benyújtani. (Ezt a költségelszámolást nyújtotta 
be a Közszolgáltató 2013. február 26-án.) 
 



Költségelemzés  
 
A Vgtv. 44/D. § (1) bekezdése alapján a közszolgáltatás igénybevételéért a nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyiségével arányos díjat kell fizetni. 
A Vgtv. 44/D. § (2) bekezdése alapján  
„A közszolgáltatás díjának meghatározása során a következőket kell figyelembe venni: 
a) a háztartási szennyvíz mennyisége, 
b) a közszolgáltatást működtető szolgáltató hatékony működéséhez szükséges folyamatos 
ráfordítások, ezen belül a begyűjtés költségei, 
c) a közszolgáltatás fejleszthető fenntartásához szükséges költségek, 
d) a közszolgáltatás megkezdését megelőzően felmerülő, a közszolgáltatás ellátásához 
szükséges beruházások költségei. 
A Vgtv. 44/D. § (3) bekezdés értelmében az (1) és (2) bekezdés alapján meghatározott díjat 
csökkenteni kell a közszolgáltatás ellátásához biztosított költségvetési támogatással. 
 
 
A csatorna rákötési lehetőséggel nem rendelkező lakossági ingatlanok várhatóan továbbra is 
igénybe vehetnek költségvetési támogatást, azonban a Magyarország 2013. évi központi 
költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 3. számú mellékletének 3. pontja csak az 
előirányzatot tartalmazza a lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítására 
vonatkozóan, a törvény 77. § (2) bekezdés b) pontja alapján a környezetvédelemért felelős 
miniszter rendeletben állapítja meg a támogatásra vonatkozó részletszabályokat.  
 
 
A Közszolgáltató által benyújtott beszámoló teljesítési összefoglaló részében kimutatásra 
került a 2012-es évben begyűjtött és elszállított mennyiség a kijelölt ártalmatlanító helyek 
igénybevételével. A Közszolgáltató 2013. április 1-től kezdődő díjfizetési időszakra 
vonatkozó közszolgáltatási díjjavaslata 1628 Ft/m3 (a kerekítés szabályainak alkalmazásával 
1630 Ft/m3), mely a jelenlegi 1360 Ft/m3 díjhoz képest 19,7 %-os növekedést jelent. A 
Közszolgáltató által benyújtott beszámoló az Előterjesztés 1. mellékletét képezi.  
 
Előzetes hatásvizsgálat 
 
1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági költségvetési hatása: 
 
- A hulladékkezelési közszolgáltatások igénybe vétele a település lakói számára élhetőbb, 
tisztább környezetet biztosít. Ezáltal csökken a környezet terhelése, a környezeti ártalmak 
mérséklődnek.  
- A közszolgáltatások kötelező jellege növeli a háztartások kiadásait, ugyanakkor összességében 
a hulladék elhelyezése gazdaságosabb, mintha arról a lakosságnak magának kellene gondoskodnia a 
jogszabályokban előírt módon.  
 
2. Adminisztratív terheket befolyásoló hatása, alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, 
tárgyi és pénzügyi feltételek: 
 
A személyi, tárgyi, szervezeti, pénzügyi feltételek az önkormányzat által kiválasztott közszolgáltatónál 
adottak. Az önkormányzatra ezek többlet terhet nem rónak.  
 
 
 
 



3. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei: 
 
A jogszabály megalkotását a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/C. § (2) 
bekezdés e) pontja kötelezővé teszi a települési önkormányzatok részére. Ennek elmaradása 
jogszabálysértést eredményezne, miután nem lenne a 2013. április 1-től kezdődő díjfizetési 
időszakra díj megállapítva.  
 
Fentiek alapján az előterjesztés 2. mellékletében szereplő rendelet-tervezetet terjesztem T. 
Képviselő-testület elé: 
 

 

Lajosmizse, 2013. március 7. 

     
              dr. Balogh László sk. 

                                                                                                                           jegyző 
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         Előterjesztés 2. melléklete 
 

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 …/2013. (…) önkormányzati rendelete  

a hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 4/2010. (III.23.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 

Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. 
évi LVII. törvény 44/C. § (2) bekezdés e) pontjában, az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 10. § (2) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 4. § (2) bekezdés c) 
pontjában, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el: 

 

1. §  
 

(1) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a hulladékkezelési 
közszolgáltatásról szóló 4/2010. (III. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete 
helyébe az 1. melléklet lép. 

 

2. §  
 
 

(1) Hatályát veszti Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 
hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 4/2010. (III. 23.) önkormányzati rendelet 1. 
melléklete. 

 
 

3. § 
 

(1) Ez a rendelet 2013. április 1. napján lép hatályba. 
(2) A rendelet 2013. április 2. napján hatályát veszti. 

 
 
 Juhász Gyula dr. Balogh László 
  polgármester       jegyző 
 
 
 
A rendelet kihirdetve:……………………….. 
 
  dr. Balogh László 
         jegyző 
 
 
 



 
 

1. melléklet a …/2013. (…) önkormányzati rendelethez 
 

„ 2. melléklet a 4/2010.(III.23.) önkormányzati rendelethez 
 
 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási 
díj legmagasabb mértéke 2013. április 1-től 2014. március 31-ig 

( a díjak az Áfa-t nem tartalmazzák) 
 
 
Az egységnyi díjtétel legmagasabb mértéke       Ft/m3” 
 
 
 
 
 
 


