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346-4/2012.
E l  t e r j e s z t é s

a Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2012. márciusi ülésére

Tárgy: a települési kötelez  hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételér l szóló önkormányzati rendelet alkotásának
             kezdeményezése

Tisztelt Képvisel -testület!

Tájékoztatom Önöket arról, hogy több olyan központi jogszabály is módosult, amely befolyással bír a
képvisel -testület által 2011. év decemberében megalkotott önkormányzati rendeletekre, így pl. a tárgyi
rendeletre is, melynek módosítása, ill. helyette új önkormányzati rendelet kiadása a Jat.-tal való összhang
megtartása érdekében elkerülhetetlen, nem is szólva az Alaptörvény 32. cikk (3) bekezdésében rögzített azon
követelményr l, hogy önkormányzati rendelet nem lehet ellentétes más jogszabállyal.
A képvisel -testület és szervei szervezeti és m ködési szabályzata 22. § (1) bekezdés d) pontjában jogszabály
alkotása kezdeményezésére kapott hatáskörömben eljárva, a Jat. 22. § (2) bekezdésében írt jogszabály (önkormányzati
rendelet)  tartalmi felülvizsgálatát elvégeztem, az SZMSZ 22. § (8) bekezdése szerint az önkormányzati rendelet
felülvizsgálatába az Ügyrendi Bizottságot bevonva. A Jat. 16. § - 19. §-a szerinti jogszabály el készítése keretében   a
tárgyi el terjesztést, annak szerves részét képez el zetes hatásvizsgálatot, az indokolást és  a jogszabály-tervezetet a
bizottságok elé beterjesztettem, javasolva azok véleményeztetését.
Emlékeztetem Önöket arra, hogy a fenti tárgyban a Képvisel -testület 29/2011. (XII. 16.) önkormányzati
rendeletet adott ki, melynek 3. mellékletében szabályozta a közszolgáltatás 2012. évi nettó díjtételeinek
összegét. Véleményem szerint a képvisel -testület jogszer en járt el 2011. december 16. napján általa
megalkotott önkormányzati rendelet szabályainak megállapításakor, egyrészt azért, mert jogszabályon, a
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (Hgt.) felhatalmazásán alapulóan, annak megfelelve alkotta meg a
tárgyi jogszabályt, másrészt a Hgt. végrehajtására kiadott, a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj
megállapításának részletes szakmai szabályairól  szóló 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet el írásai szerint
állapította meg a közszolgáltatás egységnyi díjtételét. A jogszabály hatályba léptetésekor figyelembe vette a jogalkotó az
Alkotmánybíróság azon határozatát, miszerint, az érintettek számára kell  id nek kell rendelkezésre állni egy
adott jogszabály hatályba léptetése, annak alkalmazása el tt, így a tárgyi jogszabály 3. mellékletét 2012. január
1. napján léptette hatályba a képvisel -testület és egyben a 7. § (3) bekezdésével hatályon kívül helyezte tárgyi
korábbi önkormányzati rendeletét (annak mellékletét), amely a közszolgáltatás 2011. évben érvényes díjtételeit foglalta
magában.
A tárgyi önkormányzati rendelet hatályba lépését követ en jelent meg a Magyar Közlönyben, az egyes törvények
Alaptörvénnyel összefügg  módosításáról szóló 2011. évi CCI. törvény, amelynek a 196. § (2) bekezdése a Hgt.-t 2012.
január 1. napjától kiegészítette  az 57.  §-al, amelynek (1) bekezdése értelmében: az önkormányzat képvisel -
testülete 2012. évre hulladékkezelési közszolgáltatási díj címén önkormányzati rendeletében nem
állapíthat a 2011. évben önkormányzati rendeletében szabályozott hulladékkezelési közszolgáltatás
díjának összegénél  magasabb hulladékkezelési közszolgáltatási díjat.
A fenti törvényhely (2) bekezdése akként szabályoz, hogy a Korm. rendelet alapján megállapított egységnyi
díjtétel és az abból képzett, 2011. december 31. napján ténylegesen alkalmazott díj önkormányzati rendeletben 2011.
évre meghatározott legmagasabb mértékét nem haladhatja meg a 2012. évre meghatározott hulladékkezelési közszolgáltatási díj
legmagasabb mértéke.
Összegezve megállapíthatjuk, hogy jogszer en alkalmazott jogalkotói hatásköre ellenére kényszerül a
képvisel -testület megváltoztatni korábbi döntését, - amely a közszolgáltató által benyújtott éves
költségkalkuláción és az éves infláció mértékének költségekben való megjelenésének elismerésén (központi
jogszabály végrehajtásán) alapult.
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A Jat. 8. § (2) bekezdésében foglaltakat érvényesítve új rendelet kiadását javaslom, mivel a jelzett jogszabály-hely
értelmében nem módosítható egy adott jogszabály (többek között) bevezet  rendelkezése, amely a jogszabály
megalkotására irányuló felhatalmazó rendelkezést és az adott feladatkör meghatározását foglalja magában.
Közismert, hogy az Alkotmányt 2012. január 1. napjával felváltotta az Alaptörvény, ezért tárgyi rendeletben az
Alkotmány 44/A. § (1) bekezdésére való hivatkozás már nem helytálló, helyette a feladatkört meghatározó
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése a) pontja szerinti „rendelet alkotására” és a Hgt.-ben kapott
felhatalmazásra kell hivatkozni (tehát nem eredeti jogalkotói hatáskörben eljárva).

Tisztelt Képvisel -testület!

Indítványozom tárgyi el terjesztés, az ahhoz csatolt el zetes hatástanulmány, a rendelet-tervezet és annak
indokolásában foglaltak megvitatását, a bizottságok véleményének figyelembevételét és az el terjesztés
változtatás nélküli elfogadását.
A fent írt központi jogszabályok és jogelvek betartása érdekében kezdeményezem a tárgyi rendelet
megalkotását.

C s a n y t e l e k, 2012. március 07.
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