
ELŐTERJESZTÉS 

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2022. május 4-én tartandó rendkívüli ülésére 

a „folyékony hulladék szállítás” tárgyában 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A 2022. április 13-án megtartott testületi ülésen döntöttek arról, hogy Gárdony város 

közigazgatási területén keletkező folyékony hulladék elszállítására és ártalmatlanítására a 

Hazai Kommunális Kft-t (székhely: 2458 Kulcs, Rózsahegyi u. 10.) jelölik ki. A szállítási 

díjon belül az alapdíjat 234,7 Ft + Áfa/m3, bruttó 298,- forintban, a lakossági ürítési díjat 

2.000,- Ft + ÁFA/m3, bruttó 2.540,- forintban állapította meg, továbbá felhatalmazta a 

polgármestert urat a szerződés aláírására Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-

testületének 183/2022. (IV.13.) határozata. 

 

A folyékony hulladék begyűjtésével, elszállításával és ártalommentes elhelyezésével 

kapcsolatos közszolgáltatás ellátására kötendő szerződés maga után vonta a nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 6/2016. 

(III.1.) önkormányzati rendelet módosítását. A Tisztelt Képviselő-testület 184/2022. (IV.13.) 

határozatával elfogadta a 6/2016. (III.1.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó 

rendelet-tervezetet, azonban maga a módosító rendelet elfogadásával kapcsolatban az alábbi 

jogi aggályok merültek fel. 

 

A Képviselő-testület fentiekben megjelölt döntése ellentétes a jogalkotásról szóló 2010. évi 

CXXX. törvény 8. § (1) bekezdésében foglaltakkal, miszerint: 

 

„8. § (1) A hatályos jogszabályi rendelkezést a jogalkotói hatáskörrel rendelkező szerv vagy 

személy jogszabály megalkotásával, a módosítani kívánt jogszabályi rendelkezést tételesen 

megjelölő, a módosítást kimondó jogszabályi rendelkezéssel módosíthatja.” 

 

Fentiek értelmében a Képviselő-testület döntése jogszabálysértő, ezáltal a kihirdetett és 

Nemzeti Jogszabálytárba publikált, „a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 6/2016. (III.1.) önkormányzati rendelet 

módosításáról” szóló 23/2022. (IV.14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 

joghatás kiváltására alkalmatlan, azaz semmisnek minősül. 

 

Fentieken túlmenően a Fejér Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Osztálya 

jelzéssel élt, melyben felhívta hivatalunk figyelmét arra, hogy „A veszélyhelyzettel összefüggő 

átmeneti szabályokról” szóló 2021. évi XCIX. törvény (a továbbiakban: Átmeneti tv.) 147. § 

(1)-(2) bekezdése szerint – többek között – a helyi önkormányzat vagy az önkormányzat által 

fenntartott költségvetési szervezet által nyújtott valamennyi szolgáltatásért, végzett 

tevékenységért megállapított díj, az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás keretében 

felmerülő díj, illetve egyéb díjfizetési kötelezettség mértéke nem lehet magasabb a 2020. 

december 18-án hatályos, alkalmazandó mértéknél. Az Ör. 2022. április 15-től a korábbi 

szabályozásban foglaltakhoz képest eltérő alapdíjat és ürítési díjat határozott meg, mely nem 

összeegyeztethető az Átmeneti tv. 147. § (1)-(2) bekezdésében foglaltakkal. Az Ör. 

megalkotása a „Magyarország gazdasági stabilitásáról” szóló 2011. évi CXCIV. törvény 

32.§-ban foglaltakkal sem összeegyeztethető, mivel az Ör. kihirdetése és hatálybalépése 

között legalább 30 nap nem telt el. 

 

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a jogszabálysértő 183/2022. (IV.13.) és 184/2022. 

(IV.13.) határozatát vonja vissza és az újonnan elkészített szerződés-tervezetet, továbbá a 

melléklet rendelet-tervezet fogadja el. Kérem szíves döntésüket az ügyben! 
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I. Határozati javaslat: 

 

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 183/2022. (IV.13.) határozatát 

visszavonja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Jankovics Zoltánné jegyző 

 

 

II. Határozati javaslat: 

 

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 184/2022. (IV.13.) határozatát 

visszavonja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Jankovics Zoltánné jegyző 

 

 

III. Határozati javaslat: 

 

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete Gárdony város közigazgatási területén 

keletkező folyékony hulladék elszállítására és ártalmatlanítására a Hazai Kommunális Kft-t 

(székhely: 2458 Kulcs, Rózsahegyi u. 10.) jelöli ki. 

A szállítási díjat 2022. július 1-jétől tételszerűen: alapdíj: 234,7 Ft + ÁFA/év, bruttó 298,- 

forintban, a lakossági ürítési díjat 2.000,- Ft + ÁFA/m3, bruttó 2.540,- forintban állapítja meg. 

Felhatalmazza a polgármestert a mellékelt szerződés aláírására. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Jankovics Zoltánné jegyző 

 

 

Gárdony, 2022. május 2. 

 

 

 

Jankovics Zoltánné 

jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Készítette: Belányi Boglárka szervező 


