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Tárgy: Köztisztasági rendelet felülvizsgálata  Sorszám:IV/4 

Előkészítette: Gál András osztályvezető 

Műszaki Osztály 

Döntéshozatal módja: 

Egyszerű szótöbbség 

Véleményező 

bizottság: 

Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és 

Szociális Bizottság 

Pénzügyi Bizottság 

Tárgyalás módja: 

Nyilvános ülés  

Egyéb előterjesztés 
Békés Város Képviselő-testülete 

2013. február 28-i ülésére 
 

Tisztelt Képviselő- testület!  

A köztisztaságról szóló rendelet felülvizsgálatát a Képviselő-testület 2012. április 

hónapra tervezte munkarendje szerint, de a hulladékról szóló új törvény és végrehajtási 

rendeletei megalkotási késedelme miatt ez a dátum folyamatosan tolódott. A 2013. január 31-i 

testületi ülésen, valamint a 2013. február 14-i ülésen is a rendelet felülvizsgálatára hangzott el 

képviselői javaslat, mely alapján a rendeletet a 2013. február 28-i ülésre terveztük a 

Képviselő-testület elé terjeszteni.  

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Htv.) számos 

végrehajtási rendelet megalkotására ad felhatalmazást melyből 27 kormányszintű, 17 

miniszteri rendelet. 

A települési önkormányzatok: 

a) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének szabályait, 

illetve a Htv. 35. §-ban foglalt rendelkezések érvényesítéséhez szükséges szabályokat; 

b) az elkülönített hulladékgyűjtésre vonatkozó részletes szabályokat; 

c) a közterület tisztán tartására vonatkozó részletes szabályokat; 

d) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjra vonatkozó, 88.§ (3) bekezdés b) pontjának 

bb) alpontja szerinti miniszteri rendeletben nem szabályozott díjalkalmazási és díjfizetési 

feltételeket szabályozhatják. 

A Htv. 35. §-a szerint a települési önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati 

rendeletben állapítja meg: 

a) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalmát, a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatással ellátott terület határait; 

b) a közszolgáltató tagjai (részes felei), illetve az alvállalkozó által végzett 

hulladékgazdálkodási tevékenységet, továbbá a tagoknak, illetve az alvállalkozónak a 

közszolgáltatás egészéhez viszonyított arányát, ha a közszolgáltatást a közszolgáltató több 

tagja, illetve alvállalkozó végzi; 

c) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendjét és módját, a közszolgáltató és 

az ingatlantulajdonos ezzel összefüggő jogait és kötelezettségeit, valamint a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés egyes tartalmi elemeit; 

d) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének miniszteri rendeletben nem 

szabályozott módját és feltételeit; 
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e) az ingatlantulajdonost terhelő, miniszteri rendeletben nem szabályozott díjfizetési 

kötelezettséget, megfizetésének rendjét, az esetleges kedvezmények eseteit; 

f) az üdülőingatlanokra és az időlegesen használt ingatlanokra vonatkozó sajátos 

szabályokat; 

g) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással összefüggő személyes adatok (a természetes 

személyazonosító adatok, valamint a lakcím) kezelésére vonatkozó rendelkezéseket. 

Fentiek miatt szükséges a köztisztaság fenntartásáról szóló 9/2002. (II. 29.) 

önkormányzati rendelet felülvizsgálata. 

A végrehajtási rendeletek közül a Magyar Közlönyben 2012. december 29-én 8 

Kormányrendelet került kihirdetésre, de hiányzik még pl. a közszolgáltatási díj 

megállapításáért felelős miniszter rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 

díjalkalmazási feltételeiről, a díjmegfizetés rendjéről, a Kormány rendelete a 

hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának 

módjáról, melyek befolyásolják rendeletalkotásunkat. Ennek következtében célszerű ezeknek 

a jogszabályoknak elfogadásához igazítani a köztisztasági rendelet felülvizsgálatát, tekintettel 

arra, hogy a magasabb szintű rendeletek tartalma fogja meghatározni a helyi önkormányzati 

rendelet pontos szabályait is, például azt is, hogy a Képviselő-testület milyen mértékben 

jogosult saját hatáskörben a díjak megállapítására.  

A Htv 91. § (2) bekezdése alapján a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj 

megállapításáért felelős miniszter felhatalmazást kapott, hogy a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatásra vonatkozó díjképzés átláthatóságának biztosítása érdekében a 

közszolgáltatók által közérdekből közzéteendő adatok – különösen a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatással kapcsolatos díjmegállapítás, költségek, bevételek, kiadások, beruházások, 

valamint az ezzel összefüggő műszaki információk – körét és a közzététel módját, a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatás díjait, a díjalkalmazási feltételeket, a díjmegfizetés 

rendjét rendeletben állapítsa meg. A felhatalmazás alapján megalkotott rendelet 

hatálybalépéséig a közszolgáltató a 2012. december 31-én alkalmazott bruttó díjhoz képest 

legfeljebb 4,2%-kal megemelt mértékű díjat alkalmazhat. 

Más önkormányzatok gyakorlata szerint is a jogszabályok folyamatos megjelenését 

követően javasoljuk az önkormányzati rendelet felülvizsgálatát, 2013. április 30-i határidővel. 

 

Kérem a határozati javaslat elfogadását. 

 

Határozati javaslat: 

 

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. 

törvény és végrehajtási rendeletei alapján a köztisztaság fenntartásáról szóló 9/2002. (II. 

29.) önkormányzati rendeletet felülvizsgálja, felkéri jegyzőjét, hogy az erre vonatkozó 

rendelet-tervezetet - a 2013. áprilisi ülésig – terjessze a Képviselő-testület elé.  

Határidő: 2013. április 30 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

Békés, 2013. február 15. 

Izsó Gábor 

polgármester 

Jogi ellenjegyző 

Pénzügyi ellenjegyző 


