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Mint Ön előtt is ismert, az Országgyűlés a december végi ülésszakán módosította a
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvényt. A törvény módosítására az
„Egyes törvények Alaptörvénnyel összefüggő módosításáról” szóló 2011. évi CCI.
törvény keretében került sor:
A törvény módosításának legfontosabb eleme, hogy ”A hulladékkezelési
közszolgáltatási díj legmagasabb mértéke 2012. évben nem haladhatja meg a
települési önkormányzat képviselő-testülete által rendeletben 2011. évre
megállapított hulladékkezelési közszolgáltatási díj legmagasabb mértékét.”
A törvény megalkotása óta a hulladékszállítási közszolgáltatókat tömörítő szakmai
szervezet, a Köztisztasági Egyesülés kezdeményezte az illetékes Minisztériumnál és
egyéb szerveknél a jogszabály felülvizsgálatát és visszavonását. Az erre irányuló
egyeztetések jelenleg is folyamatban vannak, annak lezárására várhatóan 2012 első
negyedévének végéig kerül sor.
A Rekultív Környezetvédelmi és Hulladékhasznosító Kft a jelenleg még bizonytalan
helyzet miatt azt a döntést hozta, hogy a jelenleg hatályos jogszabályi rendelkezést
figyelembe véve, a 2012. I. negyedévi számlák kibocsátását megkezdi a számviteli
törvény által is elfogadott un. 1. résszámla kibocsájtásával, amelynek mértéke a
2011-re érvényes hulladékszállítási közszolgáltatási díj negyedévre vetített értéke
lesz.
Amennyiben az I. negyedévre vonatkozó számlák kibocsátását követően olyan
jogalkotói döntés születne, amely lehetővé teszi 2012. évre az emelt összegű
hulladékszállítási díj bevezetését, úgy az önkormányzat által már korábban
jóváhagyott, megemelt mértéket, a II. negyedéves számlákba fogjuk beépíteni, a
számviteli szabályoknak megfelelő módon, azaz ezek a számlák fogják tartalmazni a
2012. évre jóváhagyott, ill. a jelenlegi jogszabályi rendelkezések miatt alkalmazott
hulladék közszolgáltatási díj különbözetét.
Természetesen a 2012. évi hulladékszállítási díjjal kapcsolatos tárgyalások
eredményeiről, az esetleges jogszabályi változásokról azonnal tájékoztatást küldünk
az Ön részére.
Kérem tájékoztatásunk szíves elfogadását, annak tudomásul vételét!
Mosonmagyaróvár, 2012. január 26.
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