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Tolmács Község Önkormányzat Képviselő – testületének 

8/2017. (VI.27.) 

Önkormányzati RENDELETE 

a szilárd hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 

 
 
Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) 
bekezdés a) pontja, és a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35.§ (1) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
13.§ (1) bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a szilárd hulladékgazdálkodásról 
szóló 5/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:  

  
 
1.§ (1) Tolmács Község Önkormányzata képviselő-testületének a szilárd hulladékgazdálkodásról szóló 

5/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Hör.) 1.§ 5. pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
„5. Közszolgáltató: Zöld Híd B.I.G.G. Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit 
Kft.” 
 
(2) A Hör. 1.§ 8. pontjában a „Zöld Híd Régió Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 
Korlátolt Felelősségű Társaság” szövegrész helyébe a „Zöld Híd B.I.G.G. Környezetvédelmi és 
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.” szöveg lép. 
 
(3) A Hör. 3.§ (1) bekezdésében, és a 3.§ (4) bekezdésében a „Zöld Híd Régió Környezetvédelmi 
és Hulladékgazdálkodási Kft.” szövegrész helyébe a „Zöld Híd B.I.G.G. Környezetvédelmi és 
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.” szöveg lép. 
 

2.§ A Hör. 16.§-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki: 
„(5) Az időlegesen használt ingatlanok (üdülőként nyilvántartott ingatlanok) esetében nincs 
lehetőség részleges szüneteltetésre.” 

 
3.§ Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
Tolmács, 2017. június 26. 
 
 
 
 Hajnis Ferenc Torma Andrea 
 polgármester  jegyző 

 
 
 

Kihirdetési záradék:  
 
A rendelet kihirdetve: 2017. június 27-én 
 
 
 
 Torma Andrea 
 jegyző 
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a szilárd hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
 8/2017. (VI.27.) önkormányzati rendelet i n d o k o l á s a  

 
 

Általános indokolás 
 
 
Az önkormányzatok hulladékgazdálkodási feladatait a hulladékokról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 
(továbbiakban: Htv.) szabályozza.  
Tolmács Község Önkormányzata a Htv-ben kapott felhatalmazás alapján megalkotta a szilárd 
hulladékgazdálkodásról szóló 5/2015. (IV.28.) önkormányzati rendeletet. Az önkormányzati rendelet 
tartalmazza többek között a közszolgáltató megnevezését, valamint a közszolgáltatás szüneteltetésére 
vonatkozó rendelkezéseket. 
A hulladékgazdálkodás terén az elmúlt időszakban bekövetkezett változások és az Észak-Kelet Pest és 
Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás Társulási 
Tanács döntése alapján az eddigi közszolgáltató, a Zöld Híd Régió Nkft. tevékenységét teljes körűen 
átvette a Zöld Híd B.I.G.G. Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft, ezért – a 
közszolgáltató személyében beállt változás átvezetése érdekében - a hulladékgazdálkodásról szóló 
önkormányzati rendelet érintett rendelkezéseinek módosítása szükséges. 
 
 

Részletes indokolás 
 

1.§ -hoz 
A rendelet úgy módosítja a hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet érintett rendelkezéseit, 
hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltató a Zöld Híd B.I.G.G. Környezetvédelmi és 
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 
 

2.§ -hoz 
A Közszolgáltató kérésére az önkormányzati rendelet kiegészítésre kerül: az időlegesen használt ingatlanok 
(vagyis az üdülő ingatlanok) esetében – tekintettel arra, hogy az üdülő ingatlanok tekintetében a törvény 
erejénél fogva fél éves (6 havi) hulladékgazdálkodási díjat kell fizetni – nincs lehetőség további részleges 
szüneteltetésre. 
 

3.§-hoz 

A rendelet a kihirdetést követő napon azonnal hatályba lép, és miután beépül az alaprendeletbe, a módosító 
rendelet a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 12.§ (1)-(2) bekezdése értelmében, a törvény 
erejénél fogva a hatályba lépést követő napon hatályát veszti. 
 


