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Tisztelt Képviselő-testület! 
A Pest Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztálya  2013. június 21-én 
körlevélben tájékoztatta a jegyzőket a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabályok 
értelmezéséből eredő jogi álláspontjukról. Nagyon röviden a lényeget: eszerint az 
önkormányzatoknak 2013. január l-től nincs törvényi felhatalmazása  közszolgáltatási díjak 
megállapítására. Január l-től a miniszternek kellett volna rendeletben meghatároznia a díjakat,  
erre viszont nem került sor. A rezsicsökkentésről szóló jogszabály egyértelműen rögzíti az 
alkalmazható legmagasabb díjakat, ez alapján  testületünk május 31-én módosította is a díjak 
mértékét megállapító önkormányzati rendeletét. 
A kormányhivatal jogi álláspontjából viszont az következik, hogy az önkormányzatnak a 
díjmegállapításra vonatkozó előírásait hatályon kívül kell helyezni, a szolgáltatás díját a 
közszolgáltató  teszi közzé és számlázza az igénybevevők felé, a mértéke természetesen 
megegyezik a májusban jóváhagyott mértékkel, mert ez a törvényi maximum. 
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Rendeletünk a díjakat a  győjtıedények felsorolásával egyidejőleg rögzítette, így nem tudjuk 
az egész szakaszt hatályon kívül helyezni, hanem a rendelkezés olyan irányú módosítására 
van szükség, mely az edények méreteit felsorolja, de nem tartalmaz díjtételek. 
Mindezek alapján kérem a rendelet módosításának elfogadását. 

 
Alsónémedi, 2013. június 24. 

          Vincze József 
           Polgármester 
Az elıterjesztés törvényes! 
 
    Dr. Percze Tünde  
 jegyzı 

 
 

T E R V E Z E T 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 

…./2013.(VI.27.)  önkormányzati rendelete 
a köztisztaságról és a települési szilárd hulladék kezelésére irányuló 
közszolgáltatásról  szóló 12/2003. (07. 04.) rendeletet módosításáról  

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete Magyarország Alaptörvényének 
32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a köztisztaságról és a települési szilárd 
hulladék kezelésére irányuló közszolgáltatásról szóló 12/2003. (07. 04.)  önkormányzati 
rendeletét (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja: 
 
      1.§. 
 
A rendelet 17.§.(1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
„17.§. (1)  A tulajdonosok az alábbi rendszeresített győjt ıedények alkalmazásával és 
kihelyezésével tehetnek eleget a 10. §-ban foglalt kötelezettségeiknek, melyek ürítéséért 
közszolgáltatási díjat kötelesek fizetni a közszolgáltatónak:  

a.)  50 vagy 60 literes  
b.) 110 vagy 120 literes  
c.) 60 literes emblémás zsák. 

 
2.§. 

 
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követı napon  lép hatályba, a hatálybalépését követı 
napon pedig hatályát veszti. 
   Vincze József    Dr. Percze Tünde 
                                    Polgármester           jegyző 
 
A rendelet kihirdetve 2013. …………………… 
 
    Dr. Percze Tünde 
            jegyzı 
 


