
  
 

Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
7/2013.(III.29.) rendelete 

a köztisztaságról, a zöldterületek és közterületek használatáról, valamint a 
települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 

10/2004.(VII.1.) önkormányzati rendeletének módosításáról 
 
 

Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. 
évi CLXXXV. törvény 35. § -ában kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 
32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el:  
 

1. § 
 
(1) Hatályát veszti a  köztisztaságról, a zöldterületek  és közterületek használatáról, 
valamint a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 
10/2004.(VII.1.) önkormányzati rendelet 21/A. § -ának (2) –(3) bekezdése, a (4) 
bekezdésének első mondata, továbbá  az (5) bekezdése.    
 
(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon 
hatályát veszti.  
 
 
 
 
Szőke László                                                                       dr. Horváth Szabolcs   
polgármester                                                                                     jegyző 
 
 
 
 
 
Záradék:  
A rendelet kihirdetése 2013. március 29.  napján megtörtént. 
 
 
 
                                                                                        dr. Horváth Szabolcs   
                                                                                                        jegyző  
 
 
 
 
 
 
 



 
Általános indokolás 

 
Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 10/2004.(VII.1.) 
rendeletében (továbbiakban: rendelet)  alkotta meg a  köztisztaságra, a zöldterületek  
és közterületek  használatára, valamint a települési szilárd hulladék kezelésével 
kapcsolatos közszolgáltatásra vonatkozó - magasabb szintű jogforrások  
végrehajtására - ,  továbbá a jogi rendezést igénylő, helyi társadalmi viszonyokra is 
figyelemmel e jogalkotási tárgykör szabályozását.  
E rendelet 21 /A. §-a  tartalmazza a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásért fizetendő 
díj meghatározását, mértékét és annak megállapítási szabályait. A jogszabályhely (4) 
bekezdése mondta ki, hogy a gyűjtőedények heti egyszeri ürítési díját a rendelet 2. sz. 
melléklete tartalmazta.  
Ennek megfelelően a testület jogalkotási gyakorlata az volt, hogy minden év végén a 
jogszabályhely módosításával a 21/A § (4) bekezdésének 2. sz. mellékletének hatályon 
kívül helyezésével  és új 2. sz. melléklet megalkotásával állapítja meg a következő év 
közszolgáltatási díjait.  
 
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Htv. ) 2013. január 1-jei 
hatályba lépésével a képviselő-testületnek a lakossági szilárd hulladék szállítási díj- 
megállapítási jogköre megszűnt, melyre mindeddig a 2000. évi XLIII. törvény 23. § f) 
pontja adott felhatalmazást. A hulladékgazdálkodási díjat a Htv. 47. § (4) bekezdése 
alapján a Magyar Energia Hivatal javaslatainak figyelembe vételével a miniszter 
rendeletben állapítja meg. 
Az Alaptörvény 32. cikk (3) bekezdése kimondja, hogy önkormányzati rendelet más 
jogszabállyal nem lehet ellentétes.  
A leírtak alapján a magasabb szintű jogszabállyal való összhang érdekében, az eddigi 
díjmegállapításra vonatkozó önkormányzati rendelet részeinek hatályon kívül helyezése 
indokolt.  
 

Részletes indokolás 
 

A Htv. 47. § (4) bekezdése alapján a rendelet 21/A. §-a vonatkozó bekezdéseinek 
hatályon kívül helyezésére kerül sor.  
Az eddigi díjmegállapításra vonatkozó 17/2012.(XII.19.) önkormányzati rendelet külön 
hatályon kívül helyezésére azért nem volt szükség, mert  az,  annak normaszövegének 2. 
§-a (1) bekezdésében technikai dereguláció folytán megtörtént.  
 
 
Hegyeshalom, 2013. március 28. 
 

 
 
 

                                             dr. Gáli Péter 
                                              aljegyző 


