
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
16/2016.(III.31.) önkormányzati rendelete

a települési és állati hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 
57/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  a  hulladékról  szóló  2012.  évi 
CLXXXV.  törvény  (a  továbbiakban:  Ht.)  35.§  és  88.§  (4)  bekezdésében  kapott  felhatalmazás 
alapján,  a  Magyarország helyi  önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX. törvény 13.§ (1) 
bekezdésének 19. pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a települési és állati hulladékkal 
kapcsolatos  hulladékgazdálkodási  közszolgáltatásról  szóló  57/2013.  (XII.19.)  önkormányzati 
rendeletének (továbbiakban: Rendelet) 6.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(1)A  Közszolgáltató  az  ingatlanhasználók  önkormányzati  hulladékgazdálkodási  közfeladattal 
kapcsolatos bejelentéseinek intézése, panaszainak kivizsgálása, orvoslása és az önkormányzati 
hulladékgazdálkodási  közfeladattal  kapcsolatos  általános  tájékoztatásnyújtás  biztosítása 
érdekében a székhelyén ügyfélszolgálatot működtet."

2.§

A Rendelet 6.§ (2) bekezdés a.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

,,a.) a minősítő okiratot,"

3.§

A Rendelet 16.§ (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(2)A  hulladékgazdálkodási  közszolgáltatási  díj  összegét  az  ingatlanhasználó  a  Ht.  szerinti 
Koordináló Szervnek fizeti meg."

4.§

A Rendelet 16.§ (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(4)A közszolgáltatási díj megfizetésének rendjét a miniszter rendeletben határozza meg."

5.§

Hatályát veszti a Rendelet:
a.) 3.§-a,
b.) 16.§ (5) bekezdése,
c.) 16.§ (8) bekezdése.

6.§

Jelen rendelet 2016. április 1. napján lép hatályba.

Fekete Zsolt Tóthné dr. Kerekes Andrea
polgármester jegyző



Általános indokolás
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

a települési és állati hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 
57/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

16/2016.(III.31.) önkormányzati rendeletéhez

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) 2016. április 1. napjától több 
tekintetben módosul.  Eddig  a  közszolgáltatást  igénybe  vevő ingatlanhasználók  a  közszolgáltató 
irányába fizették a közszolgáltatási díjat,  a közszolgáltató gondoskodott továbbá a kintlevőségek 
kezeléséről,  NAV  útján  történő  behajtásáról.  2016.  április  1.  napjától  az  állami 
hulladékgazdálkodási közfeladatok tekintetében létrehozandó ún. koordináló szerv részére fizetendő 
a közszolgáltatási díj, a koordináló szerv feladata lesz továbbá a kintlevőségek kezelése, NAV útján 
történő  behajtása.  Az  önkormányzatok  feladatkörében  a  helyi  közszolgáltatásra  vonatkozó 
részletszabályok  rendeletben  történő  megállapítása,  a  közszolgáltató  kiválasztása  és  a 
közszolgáltatási szerződés megkötése marad. A jövőben az állami koordináló szerv az országosan 
beszedett díjakból jövőben meghatározandó elvek mentén fizet szolgáltatási díjat a közszolgáltatást 
végző cégeknek olyan megközelítésben, hogy a nyereséges cégek profitjából lehessen fedezni a 
veszteséges cégek működését.  További újdonság, hogy az adatszolgáltatási  feladatokat szintén a 
koordináló  szerv  végzi,  így  az  önkormányzati  rendeletekből  hatályon  kívül  kell  helyezni  az 
ingatlanhasználók által teljesítendő adatszolgáltatási előírásokat is. Ezen változások indokolják az 
önkormányzati rendelet Ht. új rendelkezéseihez igazítását.

Részletes indokolás

1.§

Jelen  szakasz  a  különválasztott  állami  és  önkormányzati  hulladékgazdálkodási  közfeladattal 
kapcsolatosan a közszolgáltató ügyfélszolgálati feladatainak pontosítását vezeti át a rendeleten.

2.§

Jelen szakasz az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség (OHÜ) megszüntetésével kapcsolatos 
pontosítást tartalmazza, törlésre kerül az OHÜ-re történő hivatkozás.

3-4.§

Ezen  szakaszok  a  hulladékgazdálkodási  közszolgáltatási  díj  megfizetésével  és  a  kintlevőségek 
kezelésével kapcsolatos új törvényi szabályokat ültetik át a rendeletben, miszerint ezen feladatokat 
a Ht. szerinti koordináló szerv veszi át a közszolgáltatótól.

5.§

Hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmaz.

6.§

A rendelet 2016. április 1. napján történő hatályba lépését tartalmazó rendelkezés.


