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Sály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelete 

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló, 12/2017.(XII.20.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

Sály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 

34. § (8) bekezdésében, 35. § (1) bekezdésében, 39. § (2) bekezdésében és 88. § (4) bekezdésében 

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 

19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 12/2017(XII.20.) önkormányzati rendelet 6. §-a a 

következő (8) bekezdéssel egészül ki: 

„(8) A gazdálkodó szervezetek vonatkozásában, amennyiben a gazdálkodó szervezet a 

nyilvántartásba bejegyzett székhelyén, illetve valamely telephelyén, (fióktelepén) nem folytat 

gazdasági tevékenységet, vagy nem folytat olyan tevékenységet, ami háztartási vagy egyéb hulladék 

keletkezésével járna kérelmezheti a közszolgáltatás igénybevételének szüneteltetését. A jegyző által 

kiállított hatósági igazolás bemutatásával a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevétele 

szüneteltethető, a gazdasági szervezet a szüneteltetés időtartamára mentesül a közszolgáltatási díj 

fizetési kötelezettség alól.” 

2. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

 

 

 

dr. Molnár Sándor       Fekete Jánosné 

           jegyző           polgármester 
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Záradék:  

 

Az önkormányzati rendelet 2022. február 21. napján kihirdetésre került.  

 

 

S á l y, 2022. február 21.  

 

 

 

        dr. Molnár Sándor 

         jegyző 
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Végső előterjesztői indokolás 

Sály Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

 2/2022. (II.21.) 

  önkormányzati rendeletének indokolása 

 a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló, 12/2017.(XII.20.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

  

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjjal kapcsolatos rendelkezésekről az önkormányzat 

rendeletet alkotott, így különös tekintettel: 

  

Az önkormányzati hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra vonatkozó általános szabályokról, 

 az Önkormányzat közszolgáltatással kapcsolatos feladatairól, 

 az ingatlanhasználó önkormányzati hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásával összefüggő 

jogairól és kötelezettségeinek meghatározásáról, 

a közszolgáltatás rendszeréről, 

közszolgáltató által ellátandó közfeladat, közszolgáltatási tevékenység szabályairól. 

  

Elkülönített (szelektív) települési hulladék gyűjtésére, szállításra, a hulladék gyűjtőedények 

elhelyezésével, használatával és kezelésével kapcsolatos rendelkezésekről, 

a hulladék elhelyezésével, ártalmatlanításával, illetve hasznosításával kapcsolatos rendelkezések 

meghatározásáról, 

a lomtalanítás alá tartozó alkalmi háztartási hulladékra vonatkozó 

külön rendelkezésekről. 

  

  

RÉSZLETES INDOKOLÁS  

a a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló, 12/2017.(XII.20.) önkormányzati rendeletben 

szabályozásra kerültek az általános indokolásban foglalt feladatok, a közszolgáltatási tevékenység 

szabályai. 

  

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj fizetési kötelezettséggel kapcsolatosan a gazdálkodó 

szervezetek által jelzett problémák megoldása tekintetében szükségessé vált a rendelet módosítása, 

kiegészítése. 

A gazdálkodó szervezetek vonatkozásában, amennyiben a gazdálkodó szervezet a nyilvántartásba 

bejegyzett székhelyén, illetve valamely telephelyén, (fióktelepén) nem folytat gazdasági 

tevékenységet, vagy nem folytat olyan tevékenységet, ami háztartási vagy egyéb hulladék 

keletkezésével járna kérelmezheti a közszolgáltatás igénybevételének szüneteltetését.  A jegyző által 

kiállított hatósági igazolás bemutatásával a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevétele 

szüneteltethető, a gazdasági szervezet a szüneteltetés időtartamára mentesül a közszolgáltatási díj 

fizetési kötelezettség alól. 

  

  


