Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
14/ 2017. (VI. 01.) önkormányzati rendelete
Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának a települési hulladékkal kapcsolatos kötelező
hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 24/2001.(XII. 14.) ÖK. rendelet módosításáról
Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk
(1) bekezdés a) pontjában és (2) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában, 143. § (4) bekezdés d)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a hulladékokról szóló 2012. évi CLXXXV.
törvény 35. §-ában, és 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazásával eljárva a következő
rendeletet alkotja:
1. § A települési hulladékkal kapcsolatos kötelező hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló
24/2001.(XII.14.) ÖK. rendelet (a továbbiakban: R.) 11. §-a helyébe a következő rendelkezések
lépnek:
„11. § (1) Az ingatlanhasználót nem terheli díjfizetési kötelezettség az olyan beépítetlen ingatlan
tekintetében, ahol senki nem tartózkodik, ezért ott települési hulladék nem keletkezik.
(1) Mentesül a kötelező közszolgáltatási díj ürítési díjának megfizetése alól az az
ingatlanhasználó, akinek használaton kívüli ingatlanán települési hulladéka nem keletkezik,
életvitelszerűen nem lakja az ingatlant, az folyamatosan használaton kívül van (a továbbiakban:
használaton kívüliség).
(2) Az ingatlanhasználónak a használaton kívüliséget a Közszolgáltató felé jelezni kell. Erre
irányuló kérelmét a Közszolgáltatónál erre a célra rendszeresített nyomtatványon írásban
nyújthatja be, a használaton kívüliség kezdő időpontját megelőzően legalább 30 nappal korábban.
(3) Az a természetes személy ingatlan tulajdonos, aki legalább 30 napig megszakítás nélkül nem
tartózkodik az ingatlanában – feltéve, hogy az ingatlant más sem használja életvitel szerűen a
távolléte alatt – legfeljebb 90 napig mentesül a hulladékszállítási közszolgáltatási díjfizetési
kötelezettség alól.
(4) A várható távollét időtartamát a távollét megkezdését megelőző 30 nappal a Közszolgáltató
felé írásban kell bejelenteni. A szüneteltetést legfeljebb a 90. nap letelte előtt 15 nappal újra lehet
írásban kérni.
(5) A távollét tényét hitelt érdemlően kell igazolni a Közszolgáltató felé olyan közüzemi
elszámoló számlák bemutatásával, amelyről megállapítható, hogy nem volt fogyasztás az érintett
ingatlanon. A számlamásolatokat a szüneteltetést kérő a Közszolgáltató részére igazolható módon
eljuttatja.
(6) Az igazolás elmaradása esetén a Koordináló Szerv az engedélyezett időtartamra
visszamenőlegesen kiszámlázza a hulladékszállítási közszolgáltatási díját az eredetileg
nyilvántartott edényméretnek megfelelő mértékben.
(7) A mentességben részesülő a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények
megváltozásáról 30 napon belül köteles értesíteni a Közszolgáltatót.”
2. § A R. kiegészül az alábbi 11/A. §-al:
„Az üdülőingatlanokra vonatkozó sajátos eljárási szabályok
11/A. § (1) Az üdülőtulajdonosok tekintetében a díjfizetési kötelezettség április 01-től szeptember
30-ig terjedő időszakban áll fenn.
(2) Az ingatlan üdülőrendeltetését az ingatlan nyilvántartás adataival kell bizonyítani.
(3) Az időlegesen használt ingatlanok esetén az ingatlanhasználó köteles bizonyítani az ingatlan
használaton kívüli voltát, annak időtartamát, továbbá azt, hogy az ingatlan a bejelentésben

szereplő időszakban ténylegesen használaton kívül van. Erre vonatkozóan jelen rendelet 11. § -a
tartalmaz szabályozást.
(4) A (3) bekezdés szerint feltételben változás következett be, az ingatlanhasználó, a
közszolgáltatónak köteles 30 napon belül azt írásban bejelenteni.
(5) Amennyiben az ingatlanhasználó az üdülőingatlant a személyi adat – és lakcímnyilvántartás
adatai szerint állandó lakóhelyül használja köteles jelen rendelet 12/A. §-a szerinti díjat fizetni.”
3. § A R. kiegészül az alábbi 12/A. §-al:
„A szilárd hulladék kezelésére irányuló közszolgáltatás díja és a díjfizetés rendje
12/A. § (1) A közszolgáltatási díj megállapítása a Ht. 47/A §-ban foglaltak alapján történik. A
Közszolgáltató részére az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő
Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: Koordináló szerv) a közszolgáltatási
szerződésben rögzített feladataiért szolgáltatási díjat fizet.
(2) Az üdülőként nyilvántartott ingatlannal rendelkező tulajdonosok esetében az éves
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj mértéke a Ht. 47. § (4) bekezdése alapján az éves
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj 50%-a.
(3) A közszolgáltatási díj tartalmazza a kommunális hulladék, az elkülönítetten gyűjtött hulladék
heti rendszeres és a lom hulladék évi egyszeri elszállításának, ártalmatlanításának költségét is.
(4) Az ingatlanhasználó köteles közszolgáltatási díjat fizetni, ha a Közszolgáltató igazolni tudja,
hogy felajánlotta az ingatlanhasználónak a szolgáltatás nyújtását, valamint a szolgáltatás
nyújtására rendelkezésre állt.
(5) Az ingatlanhasználó a teljesített közszolgáltatás alapján számított közszolgáltatási díjat a
Koordináló Szerv által megküldött számla alapján, a számlán szereplő fizetési határidőig egyenlíti
ki.
(6) A közszolgáltatási díj késedelmes megfizetése esetén a Koordináló Szerv késedelmi kamatot
és hátralékkezelési költséget érvényesíthet.
(7) A Koordináló Szerv a számlázás gyakorlatában bekövetkező változásról az
ingatlanhasználókat a változás bevezetését megelőzően legalább 30 nappal írásban és egyidejűleg
honlapján tájékoztatja.
(8) A közszolgáltatási díjat tartalmazó számla adataival és összegével kapcsolatban az
ingatlanhasználó a Koordináló Szervnél írásban kifogást emelhet. A kifogásnak a számla
kiegyenlítésére vonatkozó kötelezettség teljesítésére halasztó hatálya nincs.”
4. § (1) E rendelet 2017. július 1. napjával lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
(2) Rendelkezéseit a hatályba lépése után indult ügyekben kell alkalmazni.
(3) E rendelet az Európai Unió joganyagával ellentétes szabályozást nem tartalmaz.
Cibakháza, 2017. május 31.

Hegyes Zoltán
polgármester

Török István
jegyző

Kihirdetve: 2017. június 1-én.
Török István
jegyző
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INDOKOLÁS
Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának a települési hulladékkal kapcsolatos
kötelező hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 24/2001.(XII.14.) ÖK. rendelet
módosításához
Általános indokolás
A rendelet-tervezet előkészítése során figyelembe vételre került a jogalkotásról szóló 2010.
évi CXXX. törvény, a jogszabályszerkesztésről szóló 6/2009. (XII. 14.) IRM rendeletben
foglalt szabályok, így a jogszabály formai tagolását, a fejezetek és alcímek számozását a
hivatkozott rendeletnek megfelelően tartalmazza a rendelet-tervezet.
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 34. § (8) bekezdés szerint a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljesítése törvényben vagy kormányrendeletben
meghatározott esetekben szüneteltethető vagy korlátozható, valamint az ingatlanhasználó
kérésére önkormányzati rendeletben meghatározott esetekben szüneteltethető. A Ht. 35. § (1)
bekezdés e) pontja kimondja, hogy a települési önkormányzat képviselő-testülete
önkormányzati rendeletben állapítja meg az ingatlanhasználót terhelő, miniszteri rendeletben
nem szabályozott díjfizetési kötelezettséget, megfizetésének rendjét, az esetleges
kedvezmények, továbbá az ingatlanhasználó részéről történő szüneteltetés eseteit; f) az
üdülőingatlanokra vonatkozó sajátos szabályokat.
Részletes indokolás
A rendelet 1. §-ához
Szabályozza, hogy az ingatlantulajdonosok díjfizetési kötelezettségét, a mentesülés eseteit és
a kedvezményeket és a szünetelés igazolásának a módját.
A rendelet 2. §-ához
Az üdülőingatlanokra vonatkozó speciális szabályokat határozza meg.
A rendelet 3. §-ához
A szilárd hulladék kezelésére irányuló közszolgáltatás díja és a díjfizetés rendjét határozza
meg.
A rendelet 4. §-ához
A hatálybalépésre vonatkozó szabályokat tartalmazza.
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Előzetes hatásvizsgálat
Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának a települési hulladékkal kapcsolatos
kötelező hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 24/2001.(XII.14.) ÖK. rendelet
módosításához
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján a jogszabály
előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes
hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes
hatásvizsgálat eredményéről a Kormány által előterjesztendő törvényjavaslat, illetve
kormányrendelet esetén a Kormányt, önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat
képviselő-testületét tájékoztatni kell. Miniszteri rendelet rendelkezhet úgy, hogy az általa
meghatározott esetben a közjogi szervezetszabályozó eszköz előkészítője előzetes
hatásvizsgálatot végez.
(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell
a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
ab) környezeti és egészségi következményeit,
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható
következményeit, és
c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételeket.
I. A tervezett rendelet valamennyi jelentős hatása, különösen a társadalmi, gazdasági
és költségvetési hatás: a szabályok bevezetésével az üdülőingatlanok díjfizetési
kötelezettsége csökkenhet.
II. A tervezett rendelet környezeti, egészségügyi következményei: Jelen rendelet
módosítás tervezetét figyelembe véve nincs, a módosítási javaslat célja felsőbb
jogszabállyal való jogharmonizáció megteremtése.
III. A tervezett rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A
rendeletmódosításban foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatása
van. A kedvezményben részesülők kimutatása a Hivatal részéről továbbra is a Közszolgáltató
felé kerül megküldésre, onnan továbbítják az adatokat a Koordináló szerv részére.
IV. A tervezett rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának
várható következményei: az önkormányzati rendelet módosítása felsőbb szintű jogszabályi
szabályozás miatt szükséges jogharmonizáció megteremtése céljából.
V. A tervezett rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi
feltételek: A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek
adottak.
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