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TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 

A Veszprém Megyei Kormányhivatal körlevélben hívta fel a figyelmét valamennyi
megyei 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 a
Magyar 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 képviselő-
testületnek hatályon kívül kell helyeznie a szilárd hulladékra vonatkozó
közszolgáltatási díj mértékét megállapító szabályozást.

A Htv. 91. § (2) bekezdése rendelkezik a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj
legmagasabb 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 már 
hivatkozott Htv. 91. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével.

Fentiekre tekintettel javaslom a települési szilárd és folyékony hulladékkal
kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról, a köztisztaság fenntartásáról
és a környezet védelméről szóló 7/2005 (II. 18.) Kt. rendelet és a települési szilárd 
hulladékbegyűjtés és elszállítás díjáról szóló 26/2010. (XII. 20.) 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 a munkaterv
szerint kerül sor.

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (továbbiakban: Vktv.) 93. 
§-a 2011. december 31. napjával megszüntette a települési önkormányzatok víz- és
csatornadíj megállapítására vonatkozó árhatósági jogkörét, az árak megállapításáról
szóló 1990. évi LXXXVII. törvény módosításával. Egyidejűleg felhatalmazást adott a 
víziközmű-szolgáltatásért felelős miniszternek, hogy a közműves ivóvízellátás, 
valamint a közműves szennyvízelvezetés és –tisztítás díját és azok alkalmazásának 
kezdő időpontját rendeletben állapítsa meg.  

Ezen rendelkezésekkel gyakorlatilag az önkormányzatok elveszítették a víz- és
csatornadíjak megállapítására vonatkozó hatáskörüket, így az árak központilag
meghatározott hatósági árak lettek.

A Vktv. 63. § (1) bekezdése alapján a vízközmű-szolgáltatás díját alapdíjból és 
fogyasztással arányos díjból álló kéttényezős díjként kell megállapítani.  
A Vktv. 76. §-a átmeneti rendelkezésként tartalmazza az alkalmazandó díjak
megállapításának szabályait, melynek (1) bekezdés b) pontja szerint a víziközmű-
szolgáltató a 2011. december 31-én alkalmazott bruttó díjhoz képest legfeljebb 4,2
százalékkal megemelt mértékű díjat alkalmazhat. 

A fenti jogszabályi változások alapján a vidékfejlesztési miniszter díjmegállapító
rendeletének hatályba lépéséig, a szennyvíz-szolgáltatási díjakat a vízközmű-
szolgáltató DRV Zrt. fogja megállapítani.

A díjmegállapításra vonatkozó önkormányzati hatáskör megszűnéséből adódóan a 
2012. évi szennyvízcsatorna szolgáltatás díjáról szóló 23/2011. (XII. 12.)
önkormányzati rendeletet (a továbbiakban: Szr.) módosítani kell.

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a DRV Zrt. a jogszabályi változás 
alapján 2012. január 1-jétől 4,2 %-al növelt mértékű díjat alkalmaz a 2011. december 
31-én alkalmazott díjhoz képest.



A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 85. § (7)
bekezdése értelmében a 2013. március 1-jétől létrehozni kívánt közös hivatal 
megnevezése: Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal. A közös önkormányzati
hivatal megalakítása több technikai jellegű feladatot is magával hoz. Mivel a 
módosítással érintett rendeletek a Polgármesteri Hivatalt konkrétan nevesítik, ezeket
a hivatkozásokat a közös hivatal elnevezése miatt át kell vizsgálni. Ez annyit jelent,
hogy a jelenleg használt „Polgármesteri Hivatal” megnevezést át kell váltani
„Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatalra”, illetve esetlegesen annak rövidebb
elnevezésére.

Ezzel együtt szükséges és célszerű a Polgármesteri Hivatalt érintően az elmúlt 
időszakban történt szervezeti változásokat – az Okmányiroda Járási Hivatalhoz való 
átkerülését és a Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda Városüzemeltetési
Csoportjának megnevezését –, az érintett rendeletek vonatkozó rendelkezéseiben
hatályon kívül helyezni, módosítani.

Kérem  a  Tisztelt  Képviselő-testületet  az  előterjesztést  megvitatni  és  a  határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjen.

HATÁROZATI JAVASLAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete a települési önkormányzat
hulladékgazdálkodáshoz kapcsolódó
rendeleteinek módosítására kidolgozott
rendelet-tervezetet elfogadja és azt ……/2013.
(…..) számon önkormányzati rendeletei közé
iktatja.

Tapolca, 2013. február 15.

Császár László
polgármester



TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

/2013. (II. .) önkormányzati rendelete

a települési önkormányzat hulladékgazdálkodáshoz kapcsolódó rendeleteinek
módosításáról

(tervezet)

Tapolca Város 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. A települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési
helyi közszolgáltatásról, a köztisztaság fenntartásáról és a környezet védelméről 

szóló 7/2005. (II. 18.) Kt. rendelet módosítása

1. § A települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési

helyi közszolgáltatásról, a köztisztaság fenntartásáról és a környezet védelméről 
szóló 7/2005. (II. 18.) Kt. rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (5) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép: 

„(5) Az ingatlantulajdonos 80 liter mennyiségű hulladék után fizetendő 
közszolgáltatási díjra vonatkozó jogosultságát a Szolgáltató felé a Tapolcai
Közös Önkormányzati Hivatal által kiadott igazolással köteles igazolni.”

2. § A R. 18. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A hulladékkezelési közszolgáltatás az ingatlanon folytatott ipari, kereskedelmi,
szolgáltató és egyéb gazdasági tevékenység, valamint a közintézmények
működése során keletkezett hulladékra nem terjed ki.”

3. § (1) A R. 5. § (1) bekezdésében a „Hgt. 23. § g) pontja” szövegrész helyébe a
„törvényi előírások” szöveg lép. 

(2) A R. 15. § (2) bekezdésében a „Polgármesteri Hivatalt” szövegrész helyébe a
„Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatalt (a továbbiakban: közös hivatal)”
szöveg lép.

(3) A R. 23. § (5) bekezdésében a „Polgármesteri Hivatal” szövegrész helyébe a
„közös hivatal” szöveg lép.

(4) A R. 23. § (6) bekezdésében a „Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és
Műszaki Irodájával” szövegrész helyébe a „közös hivatal Városfejlesztési és 
Üzemeltetési Irodájának Városüzemeltetési Csoportjával” szöveg lép.

4. § (1) Hatályát veszti a R. 38. §-a.



(2) Hatályát veszti a R. 4. § (8) bekezdése és a 23. § (4) bekezdése.

(3) Hatályát veszti a R. 1. § (2) bekezdésében „a Hgt. 27. § (1) bekezdésének
biztosítása érdekében” szövegrész.

(4) Hatályát veszti a R. 2. § (3) bekezdésében „a Hgt-ben megfogalmazott
céljainak elérése érdekében” szövegrész.

(5) Hatályát veszti a R. 6. § (5) bekezdésében „a rendelet szerinti” szövegrész.

(6) Hatályát veszti a R. 7. § (7) bekezdésében „a jelen rendeletben” szövegrész.

(7) Hatályát veszti a R. 21. § (9) bekezdésében a „49/2004. (XI. 30.)” szövegrész.

2. A települési szilárd hulladékbegyűjtés és elszállítás díjáról szóló 26/2010. (XII. 
20.) önkormányzati rendelet módosítása

5. § A települési szilárd hulladékbegyűjtés és elszállítás díjáról szóló 26/2010. (XII. 
20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 1. §-a helyébe a következő 
rendelkezés lép:

„1. § (1) Tapolca Város közigazgatási területén a települési szilárd hulladékbegyűjtés   
és elszállítás céljából rendszeresített gyűjtőedények ürítéséért fizetendő 
közszolgáltatási díj (a továbbiakban: közszolgáltatási díj) egyéves díjfizetési
időszakra megállapított, kéttényezős díjként kerül alkalmazásra. 

(2) A közszolgáltatási díj települési szilárd hulladék esetében tartalmazza a
hulladékkezelés teljes folyamatának költségét és a nagydarabos hulladék évi
egyszeri elszállításának, ártalmatlanításának költségét is.

(3) Az adott területre érvényes ürítési gyakoriságot a jelen rendelet 3. melléklete
tartalmazza.

(4) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatási díjat a Szolgáltató részére a
teljesített közszolgáltatás alapján, számla ellenében köteles megfizetni.

(5) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a települési
szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy
számára a Szolgáltató a közszolgáltatást felajánlja, vagy a közszolgáltatás
teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állását igazolja.

(6) A közszolgáltatás ellátására vonatkozó szerződést (a továbbiakban: 
közszolgáltatási szerződés) a Szolgáltatóval Tapolca Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének döntését követően a Polgármester köti meg.” 

6. § Az Ör. 2. § (3) bekezdésében a „Hgt. 26. §” szövegrész helyébe a „hulladékokról
szóló 2012. évi CLXXXV. törvény” szöveg lép.



7. § Hatályát veszti az Ör. 1. számú melléklete és a 2. számú melléklete.

3. A 2012. évi szennyvízcsatorna szolgáltatás díjáról szóló 23/2011. (XII. 12.)
önkormányzati rendelet módosítása

8. § Hatályát veszti a 2012. évi szennyvízcsatorna szolgáltatás díjáról szóló 23/2011.
(XII. 12.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése és 2. §-a.

9. § Hatályát veszti a 2012. évi szennyvízcsatorna szolgáltatás díjáról szóló 23/2011.
(XII. 12.) önkormányzati rendelet 1. § (2) és (3) bekezdésében az „(1)
bekezdésben megállapított” szövegrész.

4. Záró rendelkezések

10. § Ez a rendelet 2013. március 1. napján lép hatályba, és az azt követő napon 
hatályát veszti.

Tapolca, 2013. február 22.

   Császár László                                                        Ughy Jenőné  
    polgármester                                                             aljegyző 



HATÁSVIZSGÁLAT

A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: 
Jat.) 17. §-a szerint:

17. § (1) A jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó
részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható 
következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről ... önkormányzati rendelet 
esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. [...] 

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell
a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen 

aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
ab) környezeti és egészségi következményeit,
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint

b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható
következményeit, és
c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételeket”.

A települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi
közszolgáltatásról, a köztisztaság fenntartásáról és a környezet védelméről szóló 7/2005 (II. 
18.) Kt. rendelet, a települési szilárd hulladékbegyűjtés és elszállítás díjáról szóló 26/2010. 
(XII.20.) önkormányzati rendelet és a 2012. évi szennyvízcsatorna szolgáltatás díjáról szóló
23/2011. (XII.12.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet tervezetében (a
továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt
elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők: 

a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása 

aa) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai
A Tervezetnek társadalmi hatása nincs.
A Tervezet gazdasági és költségvetési hatásokat nem keletkeztet.

ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei
A Tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségi következményei nincsenek.

ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai
A Tervezet adminisztratív terheket nem keletkeztet.

b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei

A rendelet megalkotásának szükségességét a központi jogszabályok változásai indokolják.

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

A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi,
szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel.


