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Tisztelt Képviselő-testület!

A Pest Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízottja által a PE/030/01312-2/2022 idegen ikt. 
szám szerinti megkeresésben törvényességi felhívással fordult Pilisborosjenö Község 
Önkormányzatának Képviselő-testületéhez.

A törvényességi felhívás Pilisborosjenö Község Önkormányzatának Pilisborosjenö Község 
területén végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról, valamint a közterületek 
tisztántartásáról szóló 2/2017. (II. 16.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Ör.) 21. § 
(1) bekezdését érinti, a bekezdés f) valamint a h) pontját.

Az Ör. fenti kifogásolt szakasz bekezdése kimondja, hogy a közszolgáltató a közszolgáltatás 
keretében a hulladék elszállítását megtagadja, ha:

f) a kihelyezett gyűjtőedény a szolgáltatási szerződésben meghatározott maximális tömeget 
meghaladó hulladékot tartalmaz,

h) gyűjtőedény nem a szerződésnek megfelelő méretet jelölő tárgyévi matricát tartalmaz, vagy 
ha nincs rajta az adott évre szóló matrica.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: 
Mötv.) 13. § 19. pontja szerint a települési önkormányzat feladata a helyben ellátandó 
közszolgáltatások körében különösen a hulladékgazdálkodás.

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Htv.) 2. § (1) bekezdése 
szerint önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat: a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) 
bekezdés 19. pontja szerinti közfeladat az önkormányzat közigazgatási területén a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás helyi szintű részletszabályainak meghatározása, 
valamint a hulladékgazdálkodási köz szol gáltató kiválasztása, a közszolgáltatási szerződés 
megkötése.

A települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai 
szabályairól szóló 64/2008 (III. 28.) Korm. rendelet 6. §-a szerint a települési hulladék 
kezeléséért közszolgáltatási díjat kell fizetni és kötelezően igénybe kell venni.

A fenti jogszabályi előírások egyértelmű célja a településtisztaság intézményes garanciájának 
megteremtése, amely a települési tisztaság általános állapotának javítását segíti elő.

A törvényességi felhívás szerint a fentiekben bemutatott jogszabályi környezetre figyelemmel 
sem a Htv. sem annak a végrehajtási rendelete nem tartalmaz olyan rendelkezést, i 11 etve 
felhatalmazást, amely alapján a közszolgáltatás korlátozható, illetve szüneteltethető 
amennyiben az ingatlantulajdonos a díjat nem fizette meg, vagy a begyűjtésre szolgáló edényen 
a díjfizetést igazoló matrica nincs elhelyezve, illetve akkor sem, ha a tárolóedény tömege 
valamilyen - szolgáltatási szerződésben megállapított - mértéket meghalad.

A Htv. 52. § (1) bekezdése szerint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételéért az 
ingatlanhasználót terhelő díjhátralék és az azzal összefüggésben megállapított késedelmi 
kamat, valamint a behajtás egyéb költségei adók módjára behajtandó köztartozásnak 
minősülnek. A törvényességi felhívás szerint e paragrafus alapján lehet egyedül a díjfizetési 
kötelezettségnek érvényt szerezni, de a szolgáltatás korlátozásával nem, mert az ellentétes a 
jogalkotó szándékával, amely intézményes garanciát kíván adni a települési köztisztaságnak.



A fentiek alapján úgy látjuk, hogy a törvényességi felhívásban foglaltaknak a Képviselő-testület 
tegyen eleget és a törvényességi felhívással egyetértésben jelen módosító rendelet szerint 
vezesse át a szükséges javításokat. A fent leírtak átvezetését, jelen előterjesztés kötelező 
mellékletét képező módosító rendeletben láthatók részleteiben.

A módosítás elfogadása esetén a rendelet hatálybalépésétől az alábbi hatások várhatók:

• Társadalmi hatások: A rendeletben foglaltak végrehajtásának társadalmi hatása, hogy 
mindenki számára egyértelművé és átláthatóvá válik a jogalkotó szándéka. A szükséges 
mértékben történő szabályozás jelen esetben az egyszerűsítést szolgálja. A törvényi 
előírásoknak való megfelelés mellett a módosítások a szabályszerű működést nyújtják.

• Gazdasági, költségvetési hatások: Jelen rendeletben foglaltak végrehajtásának 
nincsenek közvetlen költségvetési gazdasági hatása.

• Környezeti következmények: A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezeti 
következményei nem kimutathatók, hiszen jelenleg a közszolgáltatást igénybe vevőket 
korlátozás nem éri.

• Egészségi következmények: A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi 
következményei nem kimutathatók.

• Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: A rendeletben foglaltak 
végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai pozitív értelemben 
mindenképpen kimutathatóak lesznek. A szolgáltatási szerződés is némileg a 
szolgáltatóval történő egyeztetést követően egyszerüsíthetönek bizonyul. Annak a 
számszerű kimutathatósága, mértéke a rendelet tervezet elfogadását követően lesz 
látható, amely a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 21. § (2) bekezdése által 
nevesített - jegyzői jogosítvány - utólagos hatásvizsgálat feladata.

• A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei: Az Ör. felülvizsgálata, vagy annak újra alkotása jogszabályi 
környezetnek való megfelelés miatt szükséges. A jogalkotás elmaradásának 
következménye lehet, hogy az önkormányzati működés, a hatósági munkavégzés a 
jogszabályi rendelkezésekkel ellentétes.

A törvényességi felhívás szerintiek elfogadása a Pest Megyei Kormányhivatal, mint 
felettes szervvel, törvényességi ellenőrzési kötelesség szerinti együttműködést hivatott 
biztosítani, tekintve azt, hogy jelen törvényességi felhívásban foglaltakkal a Képviselő
testület egyetért.

• A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti és pénzügyi feltételek: 
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti és pénzügyi feltételek 
jelenleg rendelkezésre állnak.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (1) - (5) bekezdései mentén, az 
indokolási kötelezettség bemutatása szerint várható:

• A társadalmi együttélésben jelentkező erősödő közbizalom az Önkormányzat felé, a 
képviselői munka felelőssége és annak megjelenése.

• Igazgatásügyi szempontból is indokoltnak tekinthető a rendelet módosítás léte, amely a 
kiforrott munkát igyekszik jogszabályi keretek között meghatározni.

• Európai uniós jogból eredő konzultációs kötelezettséget jelen önkormányzati rendelet 
módosítása nem érint, jogharmonizációs kötelezettségnek a jogszabályi hierarchiának 
következtében megfelel.

• A jogszabály tervezetéhez tartozó indokolás kötelező erővel nem rendelkezik.



A módosító rendelet-tervezet előkészítése során figyelembe vettük a jogalkotásról szóló 2010. 
évi CXXX. törvény és a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendeletben 
foglalt szabályokat.

Kéijük, a Tisztelt Képviselő-testülettől a rendelet-tervezet megtárgyalását, illetve annak 
elfogadását!

A Tisztelt Képviselő-testület az előterjesztést saját hatáskörben, különös tekintettel a 
mellékletekre, döntési joggal tárgyalja. A rendelet-tervezet elfogadása a Mötv. 50. §-a alapján

Jelen előterjesztés mellékletei:

• Pest Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízott PE/030/01312-2/2022 tájékoztatása 
törvényességi felhívásról.

• Pilisborosjenö Község Önkormányzatának a Pilisborosjenö Község területén végzett 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról, valamint a közterületek tisztántartásáról 
szóló 2/2017. (II. 16.) önkormányzati rendeletének tervezett módosítása.



DÖNTÉSI JAVASLAT

Pilisborosjenő Község Önkormányzatának Képviselö-testülete úgy dönt, hogy a mellékelt 

Pilisborosjenö Község Önkormányzatának a Pilisborosjenő Község területén végzett 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról, valamint a közterületek tisztántartásáról szóló 

2/2017. (II. 16.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló .../2022 (IX......... ) számú

önkormányzati módosító rendeletét megalkotja.

Pilisborosjenő Község Önkormányzatának Képviselö-testülete felkéri a Jegyzőt jelen 

megalkotott és elfogadott rendelet hatálybaléptetésére, a helyben szokásos módon az 

átvezetéseket tartalmazó egységes szerkezet szerint történő kifüggesztésére.

Felelős: Dr. Horti István jegyző, Tömöri Balázs polgármester 

Határidő: 2022. szeptember 30.




