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N a p i r e n d:   Tájékoztató közszolgáltatásokat érintő jogszabályok változásáról 
                                                    
E l ő a d ó:        Zsombok Lajos polgármester  
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

AVE Zöldfok Településgazdálkodási és Kommunális Zrt.-vel kötött közszolgáltatási szerződés alapján 
megküldte önkormányzatunknak a 2013. évi szilárd hulladék gyűjtésére, szállítására, ártalmatlanítására 
vonatkozó költségkalkulációját, mely első körben nem, majd az ezt követően megküldött módosított 
kalkulációban már tartalmazta a hulladékokról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben (továbbiakban: Ht.) 
előírt lerakási járulékot.  
 

Tekintettel, hogy véleményünk szerinta Ht. előírásai nem teszik lehetővé az Önkormányzatok számára a 
2013. évre vonatkozó települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapítását, 2012. december elején 
írásban kerestük meg a Somogy megyei Kormányhivatal vezetőjét, hogy szíveskedjen a díj elfogadásának 
módja és mértéke ügyében állást foglalni.  
 

Kormányhivatal a közszolgáltatásokat érintő jogszabályváltozások ügyében megküldte tájékoztatását 
Hivatalunk részére, mely a következő fontos változásokat részletezi:   
 

Hulladékgazdálkodás:  
 

„1. Fogalmak: Fontos változások történtek a terminológia terén, melyet Ht. 2.§-a tartalmaz. Ezek közül az 
alábbiak kiemelését tartom fontosnak. 
 

- Meghatározza a hulladék fogalmát (23. pont). A hulladék egyik, jelen témánk szempontjából fontos típusa 
a települési hulladék (43.pont). Az új rendszer megszűntette a települési szilárd hulladék, illetve a 
települési folyékony hulladék fogalmát! Az új fogalmak között már csak a települési hulladékot használja. 
- A települési hulladékba tartozó hulladékot két nagy csoportra osztja: háztartási és háztartási hulladékhoz 
hasonló jellegű hulladék (21. és 22. pontok). A háztartási hulladékon belüli csoportot képez a 
nagydarabos hulladék, azaz lom (40. pont). 
- Meghatározásra került az építési-bontási hulladék (10. pont) fogalma is. 
- Meghatározásra került a biohulladék (3. pont) és a biológiailag lebomló hulladék (4. pont) fogalma is. 
Utóbbi fogalom egyik csoportját képezi az előbbi. A biológiailag lebomló hulladék meghatározásának 
ismerete amiatt jelentős, mivel az alapelvek (Ht. 3.§ f) pont) között kiemelt szerepet kap az, hogy a 
biológiailag lebomló hulladék minél kisebb mértékben kerüljön a lerakókra.  
- A gyűjtőedény (18. pont) fogalmát kibővíti a jogalkotó és abba a zsákot, valamint a szelektív 
gyűjtőszigeteket is bele kell érteni. 
- Meghatározza a gazdálkodó szervezet fogalmát (15. pont), egyben kiveszi annak hatálya alól a 
költségvetési szerveket, aminek a Ht. 39.§ (3) bekezdése szempontjából is jelentősége van! 
- Egyértelműen meghatározza, hogy mit ért hulladékgazdálkodás (26. pont), hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatás (27. pont), hulladékgazdálkodási létesítmény (28. pont), kezelés (36. pont), 
hasznosítás (20. pont), ártalmatlanítás (2. pont) alatt. 
 

2. Helyi önk. és az ingatlantulajdonos feladata:  
 

- A Ht. szerint a továbbiakban is a települési önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatás 
megszervezése. (Ht. 33.§ (1) és 34.§ (1) bekezdése értelmében az önkormányzat közszolgáltatási 
szerződést köt a hulladékkezelési közszolgáltatás ellátására.) 
 

- Új szabály (Ht. 34.(3) és (4) bekezdés), hogy az önkormányzat csak az Országos Hulladékgazdálkodási 
Ügynökség által minősített és hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel rendelkező gazdálkodó 
szervezettel köthet. 
 

- A helyi önkormányzatnak továbbra is feladata, hogy helyi rendeletben szabályozza a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás helyi szabályait (Ht. 35.§). 
 

Változás, hogy az alkalmazható legmagasabb díjat már nem állapíthatja meg az önkormányzat (Ht. 47.§ (4) 
bekezdése). 
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- Kikerült a Hgt. 23.§ h) pontja, mely alapján a gazdálkodó szervezetek számára írhatták elő a 
közszolgáltatás kötelező igénybevételét. Módosítani kell a helyi rendeleteket ebben a kérdésben.” 
 
- A települési önkormányzat közmeghallgatást tarthat (Ht. 36.§ (2) bekezdése), illetve köteles tartani a Ht. 
36.§ (3) bekezdése)a hulladékgazdálkodással kapcsolatos döntések meghozatala előtt!  
 
„A 2013. január 1-étől hatályba lépő szabályok szerint a továbbiakban is az önkormányzat joga és 
kötelessége lesz a közszolgáltató kiválasztása. Azonban a választási lehetőség némileg korlátozódni fog, 
mert csak azzal a gazdálkodó szervezettel (a gazdálkodó szervezet fogalmát megadja a Ht. 2.§ 15. 
pontja!) köthet majd közszolgáltatási szerződést, amelyeket az Országos Hulladékgazdálkodási 
Ügynökség (a továbbiakban OHÜ) előzetesen minősített és rendelkezik hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási engedéllyel. 
 
Fontos a közszolgáltatót érintő változás lép hatályba 2014. január 1-étől, ugyanis a Ht. 94.§-a 
értelmében a Ht. 2.§ 37. pontja úgy fog változni, hogy 2014-től már csak nonprofit gazdasági társaság 
lehet közszolgáltató! 
 
A Ht. új szabályai szerint legfeljebb 2013. december 31-éig minden településnek új 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést kell kötnie olyan gazdálkodó szervezettel, amely 
eleget tesz a tulajdonosi viszonyokra vonatkozó (Ht. 81.§) előírásoknak, rendelkezik hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási engedéllyel és az OHÜ szerinti minősítéssel (szükség szerint közbeszerzési eljárás 
lefolytatása is szóba jöhet). 
 
Új szabály, hogy a Ht. 34.§ (7) bekezdése értelmében a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést 
legfeljebb 10 évre lehet megkötni. 
 
A települési önkormányzatok díjmegállapítás joga és kötelessége 2013. január 1-től megszűnik (Ht. 47.§ (4) 
bekezdése) és ettől az időponttól kezdve a miniszter jogosult a közszolgáltatási díj meghatározására a 
Magyar Energia Hivatal javaslatát követően. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat első ízben 
várhatóan 2014-ben fogja miniszteri rendelet megállapítani, mivel a Ht. 91.§ (12) bekezdése értelmében a 
Magyar Energia Hivatal a díjjavaslatát a miniszternek első alkalommal 2013. szeptember 30-áig küldi 
meg! 
 

A Ht. ezzel 2013. január 1-étől beleavatkozik a települési önkormányzat és a közszolgáltató között 
fennálló közszolgáltatási szerződésben rögzített jogviszonyba és díj megállapítási eljárási rendbe, oly 
módon, hogy feleslegessé teszi annak lefolytatását. Ugyanis az a felemás helyzet állt elő, hogy a 2012. 
december 31-éig hatályos szabályok és az érvényben lévő közszolgáltatási szerződések értelmében a 
közszolgáltató benyújtja az önkormányzatoknak a 2013. évi díjkalkulációt, amelynek alapján az 
önkormányzatnak el kellene fogadnia a rendeletét, de annak a rendelkezéseit csak 2013. január 1-étől 
lehetne alkalmazni. Ugyanakkor, ha ezt megteszi, akkor arról is gondoskodnia kell, hogy 2013. január 1-étől 
a helyi rendeletéből hatályon kívül helyezze a díjra vonatkozó rendelkezéseket, mert azok megalkotására 
2013. január 1-étől már nem lesz felhatalmazása. 
 
Fentiek értelmében a helyi önkormányzatok rendeleteinek 2013. január 1-én hatályos szövege a 2013. 
évre vonatkozó díjat nem tartalmazhat! Azt azonban nem tartom jogszabálysértő megoldásnak, ha a 
rendelet a 2012. évi díjakat a továbbiakban is tartalmazni fogja, de ekkor annak a rendelet szövegéből, 
mellékletéből egyértelműen ki kell tűnnie, hogy azok a 2012. évre vonatkoznak. 
 
- A Ht. 91.§ (2) bekezdés szerint a közszolgáltató bruttó 4,2 %-al emelhet a 2012. december 31-én 
hatályos helyi rendeletben meghatározott díjakhoz képest. 
 
A közszolgáltató által 2012. november-december hónap folyamán benyújtott díjkalkuláció a 2013. évre kell, 
hogy vonatkozzon a megkötött közszolgáltatási szerződés értelmében, így annak elfogadására a települési 
önkormányzat a díjmegállapító hatáskörének 2013. január 1-ei megszűnése miatt már nem jogosult! 
 
Ez egyben azt is jelenti, hogy 2013. január 1-étől a közszolgáltatási díjakat az ingatlantulajdonosok és így a 
települési önkormányzat is a közszolgáltató honlapján fogja megtalálni (Ht. 53.§ (2) bekezdés b) pontja). 
- A Ht. 91.§ (4) bekezdés alapján a közszolgáltató kezdeményezheti a Ht-ban előírt 4,2%-nál magasabb 
közszolgáltatási díj megállapítását is, ha azt a Magyar Energia Hivatal jogerős határozatában előzetesen 
jóváhagyta. 
 
Jelentős változás, hogy a Ht. 52.§-a értelmében a közszolgáltatási díjhátralék behajtásával kapcsolatos 
hatáskör a települési jegyzőtől a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban NAV) hatáskörébe kerül 
2013. január 1-étől.”  
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Folyékony Hulladék:  
 

„A Ht. megszűntette a települési folyékony hulladék fogalmát és nem csupán megváltoztatta azt, de a 
Ht-t csak azokban a kérdésekben rendelte alkalmazni, amelyeket eltérő jogszabály nem rendez (Ht. 1.§ (2) 
bekezdés a) pontja). Az eltérő jogszabály a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényben, melynek 
IX/A. fejezetében találjuk a főbb szabályokat, e fejezet címe A nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás. (Ht. 102.§)”  
 

Emiatt szükséges a települési folyékony hulladék közszolgáltatással kapcsolatos helyi rendeletet 
módosítani, mely külön előterjesztés tárgyalása keretében történik.  
 

Ivóvíz és csatornadíj:  
 

„Az ivóvíz és csatorna szolgáltatás díjainak megállapítására nem kerül sor a 2013. évre vonatkozóan. 
Ugyanis a települési önkormányzatoknak továbbra sincs ármegállapító hatásköre, a díjmegállapítás a 
minisztert illeti meg a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban Vksz.) 65.§-a 
értelmében, de ilyen miniszteri rendelet azonban azóta sem lépett hatályba, továbbá a Vksz 76.§ (7) 
bekezdése értelmében a Magyar Energia Hivatal a miniszteri rendelet alapját képező javaslatát először 
2013. szeptember 15-ig küldi meg a miniszternek.”  
 

Kéményseprő-ipari közszolgáltatás:  
 

„Az Országgyűlés elfogadta a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvényt (a 
továbbiakban Kstv.), amely 2013. január 1-én lép hatályba. A Kstv. ekkortól helyezi hatályon kívül a 18.§-
ában az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 1995. évi XLII. törvényt. 
 
A közszolgáltatás ellátását illetően a jelentősebb változások az alábbiak: 
- a feladatellátást a megyei önkormányzat helyett a megyei jogú város kötelesek megszervezni, 
- meghatározták a tűzvédelmi hatóság jogosítványait, 
- a feladatátvállalás és visszaadás kapcsán a rendeletalkotás időben korlátozottá vált, 
- a közszolgáltatási szerződést a jövőben legalább 5 évre kell megkötni, 
- a közszolgáltató megválasztása két féle lehet: az önkormányzat maga oldja meg a feladatellátást „házon 
belül” vagy pályázat útján választ gazdálkodó szervezetet, 
- a közszolgáltatási szerződés tartalma így a sormunka fogalma is szabályozásra került, 
- a közszolgáltatás igénybevételére köteles ingatlanokat két csoportba sorolja és bevezeti az időlegesen 
használt ingatlanokra vonatkozó szabályt, hogy csak megrendelésre kell elvégezni a szolgáltatást, 
- meghatározták a közszolgáltatás tartalmát és az annak hatálya alá nem tartozó egyes égéstermék 
elvezetőket, 
- szabályozza a közszolgáltató és az ingatlantulajdonos jogait az ellenőrzés elvégzését illetően, 
- a közszolgáltatási díjat november 30-áig lehet csak megállapítani és a díjmegállapítás előtt ki kell kérni a 
fogyasztóvédelmi hatóság és a szakmai érdekképviselet véleményét.” 
 
Hulladékügyben további tájékoztatásként kívánom közölni, hogy AVE Zöldfok Zrt. újabb levelet írt 
Önkormányzatunknak, melyben közli, hogy a törvényben előírt 4,2 %-os díjemelés mértékét csak abban az 
esetben lehetne tartani, amennyiben a használati díj mértéke csökkentésre kerülne. Véleményük szerint a 
Dél-Balatoni és Sióvölgyi Nagytérségi Konzorcium jelenleg nincs döntési helyzetben a használati díj 
mértékének csökkentése kapcsán, ezért az egyes Önkormányzatok Képviselő-testülete teheti ezt meg.  
 

Erre a felvetésre válaszul Lombár Gábor balatonfenyvesi polgármester Úr válaszlevelet írt, melyben 
tájékoztatást kér AVE Zöldfok Zrt-től, hogy véleménye szerint miért nincs jelenleg döntési helyzetben a Dél-
Balatoni és Sióvölgyi Nagytérségi Konzorcium, melyben ő személyesen a Délnyugat Balatoni 
Hulladékkezelési Kistérséget képviseli. Véleménye szerint a használati díj mértékét a Konzorciumi Tagi 
Tanács határozta meg, így azt megváltoztatni is csak neki van lehetősége. Emiatt megkereste Dr. Balázs 
Árpád polgármester urat, hogy a Konzorciumi Tagi Tanács ülését hívja össze. Előzetesen annyit közölt, 
hogy településüknek nem, -mint ahogy a mi településünknek sem- érdeke a használati díj csökkentése, 
mivel megítélése szerint a ezen döntés által olyan hiány keletkezik a létrehozott és működő rendszerben, 
amelynek pótlását nem lehet látni, és teljesen bizonytalanná tenné a szükséges elhasználódott eszközök 
biztosítását.     
 
Kérem tájékoztatásom szíves tudomásulvételét.  
 

Lengyeltóti 2012. december 14.                        
                                      Zsombok Lajos  
                                   Polgármester  
Az előterjesztést készítette:                     Jóváhagyta:            
 
  Borbély Róbert                                 Dr. Szatmári Ibolya  
műszaki főelőadó                                        jegyző  

 


