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Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi 
CLXXXV. törvény 35. §-ában és 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdésének 5. és 19. pontjában és a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 
33. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet védelmének 
általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében 
meghatározott véleményezési jogkörében eljáró Észak-magyarországi 
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, az Ózd Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
4/2013. (II.27.) önkormányzati rendelet 2. mellékletének 1.2.6. pontjában biztosított 
véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság, a 2. 
melléklet 2.3.12. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és 
Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 
 
 

1. § 
 
Hatályát veszti a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő 
tevékenységről szóló 31/2011. (XII.23.) önkormányzati rendelet 12. § (2) bekezdése és 
13. §-a.  
 
 
 

2 § 
 
Ez a rendelet 2014. március 1-jén lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon 
hatályát veszti. 
 
 
 
 
 Fürjes Pál  Dr. Almási Csaba 
 polgármester  jegyző 
 



 
 
Általános indokolás 
 
A köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységről szóló 
31/2011. (XII.23.) önkormányzati rendelet 12. § (2) bekezdésében kerültek 
megállapításra a 2012. január 1. napjától kezdődő, egy év időtartamra vonatkozó 
díjfizetési időszakban a közszolgáltató által alkalmazható legmagasabb díjak. A 
közszolgáltatás díjának megállapítására a hulladékgazdlkodásról szóló 2000.évi XLIII. 
törvény (a továbbiakban: Hgt.) hatalmazta fel az önkormányzatokat. 
 
2013. január 1-jén hatályba lépett a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a 
továbbiakban: Ht.), mely hatályon kívül helyezte a Hgt-t. A Ht. a közszolgáltatás 
díjának megállapítására vonatkozóan a korábbiaktól eltérő szabályozást tartalmaz. A 
Ht. 47/A. § (1) bekezdése szerint: 
„(1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a Magyar Energetikai és 
Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) javaslatának 
figyelembevételével a miniszter rendeletben állapítja meg.” 
 
A Ht. értelmében a közszolgáltatás díjának fentiek szerinti megállapítására első ízben a 
2015. január 1-jétől alkalmazható díjak esetében fog sor kerülni. Mivel a  2013. január 
1-jétől hatályos Ht. szerint az önkormányzatoknak díjmegállapításra vonatkozó 
jogköre már nincs, a Ht. 91. §-a rendelkezik az átmeneti időszakban alkalmazható 
díjakról. A Ht. 91. § (2) bekezdésének 2013. július 1-jétől hatályos rendelkezése 
szerint: 
„(2) A természetes személy ingatlanhasználó részére kiállított számlában 
meghatározott hulladékgazdálkodási közszolgáltatásért fizetendő szolgáltatási 
egységre jutó összeg (beleértve az alapdíjat) nem haladhatja meg a 2012. április 
14. napján alkalmazott díj legfeljebb 4,2 százalékkal megemelt összegének 90 
százalékát.”  
 
A közszolgáltatást 2013. évben közszolgáltatási szerződés alapján biztosító ÓHG Kft. 
a Ht. fent idézett bekezdésének megfelelő közszolgáltatási díjakat alkalmazta 2013. év 
folyamán. A 2014. január 1-jétől az ÓHG Kft-t a közszolgáltatás ellátására közérdekű 
szolgáltatóként kijelölő határozatban is a Ht-nek megfelelően szerepelnek a 
közszolgáltatási díjak. A helyi rendeletben jelenleg is szereplő – 2012. janár 1-jétől 
számított egy éves időtartamra meghatározott – közszolgáltatási díjak viszonyítási 
alapul szolgáltak a Ht. szerinti díjak számításához. Tekintettel arra, hogy a Ht. szerint 
díjmegállapító jogköre már nincs az önkormányzatoknak, a díjhátrálék behajtásával 
kapcsolatos rendelkezésket pedig a Ht. tartalmazza, ezért szükséges a helyi rendelet 
12. § (2) bekezdésének és a 13. §-nak a hatályon kívül helyezése. 
 
A hatályos önkormányzati rendelet Ht-ben foglaltak figyelembe vételével történő 
teljes körű felülvizsgálata és átdolgozása a közszolgáltatás körülményeinek, 
feltételeinek teljeskörű tisztázását követően, az új közszolgáltatási szerződés 
megkötésének függvényében – előreláhatóan 2014. júniusában – kerül sor.  
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Részletes indokolás 
 
1. §-hoz: 
 
A hatályos önkormányzati rendelet díjakat megállapító 12. § (2) bekezdésének és a 
díjhátrálék beszedésének módjára utaló 13. §-ának hatályon kívül helyezéséről 
rendelkezik. 
 
2. §-hoz: 
 
A hatályba léptető rendelkezést tartalmazza. 


