
MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS
    POLGÁRMESTERE

                 KJ.: 16370/2007.

J A V A S L A T

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról 
szóló 56/2001. (XII.12.).sz. önkormányzati rendelet

módosítására

Összeállította:
                                                             …………………………….

Nagy László osztályvezető
Városüzemeltetési és Beruházási Osztály

Egyeztetve:

                                                             …………………………….
    Varga Zoltán,  Kis Péter

ügyvezető igazgatók
AVE Miskolc Kft.

                                                             …………………………….
Kiss Jánosné főosztályvezető

Adó Osztály

                                                             …………………………….
Dr. Oszkó Mariann

Közigazgatási és Jogi Főosztály

Törvényességi véleményezésre bemutatva:

                                                             …………………………….
Dr. Mészáros Miklós

jegyző



   Tisztelt Közgyűlés!

Az önkormányzati rendelet-felülvizsgálatát kezdte meg a feladatra kijelölt munkacsoport. A 
munkacsoportban résztvevő Adó Osztály jelezte, hogy az 56/2001. (XII. 12.) sz. a települési 
szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló  rendelet 14. § 
(8)-(11) bekezdései nincsenek összhangban a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. 
tv. 26. §-ában foglaltakkal. Erre tekintettel a rendelet ezen részét szükséges lesz módosítani. 
A  munkacsoport  döntése  szerint  módosító  rendelet  közgyűlési  előterjesztéséről  az 
alaprendeletet összeállító Városüzemeltetési és Beruházási Osztály gondoskodik.

Az 56/2001. (XII. 12.) sz. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési 
helyi közszolgáltatásról szóló  rendelet 
14.  §  (8)  bekezdés rendelkezése  szerint  a  hulladékkezelési  közszolgáltatás 
ingatlantulajdonost terhelő díjhátralék adók módjára behajtható köztartozás, behajtására az 
adózás rendjéről szóló többször módosított 1990.évi XCI. Törvény vonatkozó rendelkezései 
az  irányadóak.  A  módosítása  azért  szükséges,  mert  a  díjhátralékon  túl  az  azzal 
összefüggésben  megállapított  késedelmi  kamat,  valamint  a  behajtás  egyéb  költségei  is 
köztartozásnak minősülnek, továbbá az adózás rendjét a 2004 január 1-től hatályos  2003. évi 
XCII. Törvény szabályozza.

14. § (10) bekezdés szerint a felszólítás eredménytelensége esetén, a díjhátralék keletkezését 
követő  90.  napot  követően a  Szolgáltató  a  felszólítás  megtörténtének  igazolása  mellett  a 
díjhátralékot  az  önkormányzattól  igényelheti.  A  hulladékgazdálkodásról  szóló  2000.  évi 
XLIII törvényt módosító  2005. évi CXXXI törvény 71.§(2) bekezdése a közszolgáltató általi 
díjhátralék behajtásának kezdeményezését teszi lehetővé.

14. § (11) bekezdése szerint a díjhátralék és a felmerült költségeinek behajtása érdekében a 
szabályosan  benyújtott  igénylés  alapján  az  Önkormányzat  jegyzője  külön  jogszabályban 
meghatározottak szerint intézkedik. A behajtott díjhátralékot 8 napon belül köteles átutalni a 
Szolgáltatónak. Ha behajthatatlan a köztartozás, az Önkormányzat a feladathoz kötött állami 
támogatás terhére – a behajthatatlanság tényének megállapítását követő nyolc napon belül 
megtéríti a díjhátralékot a Szolgáltatónak. A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII 
törvény 26.§ (4) bekezdése a díjhátralékon túl a késedelmi kamat és a felmerült költségek 
behajtása  érdekében  külön  jogszabályban  meghatározott  intézkedést  írja  elő  a  település 
jegyzője részére, a Tv. 26.§ (5) bekezdése a díjhátralék behajtására kötelezetteket nevesíti, a 
Tv.26.§  (6)  bekezdése  a  település  jegyzőjét  kizárólag  a  közszolgáltató  részére  a 
behajthatatlanság tényét  megállapító igazolás kiadására kötelezi.  Ezen változások miatt  az 
56/2001.(XII.12)  sz.  önkormányzati  rendelet  14.§ (11)  bekezdése  változik  és  kiegészül  a 
hulladékgazdálkodási törvénynek megfelelően további két bekezdéssel.

Az  önkormányzati  rendelet  és  a  törvény  között  a  fentiek  szerint  meglévő  ellentmondás 
jogorvoslata  érdekében,  kérem  a  T.  Közgyűlést  az  előterjesztés  mellékletét  képező 
rendeletmódosítást elfogadni szíveskedjen.

Miskolc, 2007. augusztus 30.

                                                                                                       Káli Sándor 



1. számú melléklet

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
……/2007. (……..) sz. rendelete

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról 
szóló 56/2001. (XII.12.).sz. önkormányzati rendelet

módosításáról
 

1.§

A rendelet  14.  §  (8)-(11)  bekezdése  az  alábbiak  szerint  módosul  és  kiegészül  a  (12)(13) 
bekezdéssel:

(8) A  hulladékkezelési  közszolgáltatás  igénybevételéért  az  ingatlantulajdonost  terhelő 
díjhátralék  és  azzal  összefüggésben  megállapított  késedelmi  kamat,  valamint   a 
behajtás  egyéb  költségei  adók  módjára  behajtható  köztartozásnak  minősülnek. A 
behajtási  eljárásra  –  az  e  rendeletben  nem  szabályozott  kérdésekben  –  az  adózás 
rendjéről szóló többször módosított  2003. évi XCII. törvény vonatkozó rendelkezései 
az irányadók.

(9) A  díjhátralék  keletkezését  követő  30  napon  belül a  Szolgáltató  felhívja  az 
ingatlantulajdonos  figyelmét  a  díjfizetési  kötelezettség  elmulasztására,  és  felszólítja 
annak teljesítésére.

(10) A felszólítás eredménytelensége esetén -  a díjhátralék keletkezését  követő  90. napot 
követően - a Szolgáltató, a felszólítás megtörténtének igazolása mellett,  a díjhátralék 
adók módjára történő behajtását  az Önkormányzat Jegyzőjénél kezdeményezi..

   (11) A települési önkormányzat jegyzője – a kezdeményezés kézhezvételétől számított 
nyolc napon belül – a külön jogszabályban meghatározottak szerint intézkedik a 
díjhátralék,  késedelmi  kamat  és  a  felmerült  költségek  behajtás  érdekében.  A 
behajtott díjhátralékot, késedelmi kamatot, valamint a közszolgáltatónak az ezzel 
kapcsolatban felmerült és behajtott költségeit a települési önkormányzat jegyzője 
nyolc napon belül átutalja a közszolgáltatónak.

   (12) Ha a közszolgáltatást igénybe vevő díjhátralékos nem tulajdonosa az ingatlannak 
és a vele szemben lefolytatott behajtás eredménytelen, a díjhátralékot, késedelmi 
kamatot  és  a  felmerült  költségeket  az  ingatlan  tulajdonosától,  illetve 
vagyonkezelőjétől  kell  behajtani.  Közös  tulajdonban  álló  ingatlan  esetében  a 
tulajdonosok felelőssége egyetemleges.



   (13) A  behajthatatlan  díjhátralék  esetében  ennek  tényéről  és  okáról  a  települési 
önkormányzat jegyzője – behajtás eredménytelenségét követő nyolc napon belül – 
igazolást ad a közszolgáltatónak.

2.§

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Miskolc, 2007. szeptember 20.

Dr. Mészáros Miklós   Káli Sándor 
          jegyző    polgármester
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