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Ajánlás Önkormányzatok részére 
ingatlanhasználóknak nyújtott támogatásokkal kapcsolatban 

1. Van-e továbbra is lehetőség arra, hogy az önkormányzatok lakásfenntartási támogatás keretében a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj egy részét, vagy egészét megfizessék a lakos helyett? 2. Kell-e erre vonatkozóan külön megállapodást kötnie az önkormányzatoknak a Koordináló szervvel? 3. A megállapított lakásfenntartási támogatások kifizetésének mi a menete?  4. Kinek a részére kell megküldeni a támogatottak listáját (esetleg a határozatokat)? 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoctv.) 45. § (1) bekezdése alapján a képviselő-testület a Szoctv. rendelkezései alapján nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások kiegészítéseként, önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek alapján - pénzbeli vagy természetbeni formában - települési támogatást nyújt. Települési támogatás keretében a 45. § (1) bekezdés a) pontja alapján (többek között) a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtható támogatás (más jogszabályok alkalmazásában lakásfenntartási támogatás). A Szoctv. hatályos szövege tehát továbbra is biztosítja az önkormányzat számára, hogy lakásfenntartási támogatás keretében a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj egy részét, vagy egészét megfizessék a lakos helyett. 
A települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól 
szóló 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdése alapján, ha a közszolgáltatási díjat az 
önkormányzat a Korm. rendelet alapján számított díjnál alacsonyabb mértékben állapítja meg, a 
különbséget díjkompenzáció formájában köteles megtéríteni. Abban az esetben, ha az önkormányzat 
díjkedvezményt, mentességet, vagy ingyenességet állapít meg (települési támogatás, illetve 
lakásfenntartási támogatás keretében), a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj ezáltal meg nem 
fizetett összegét az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet (a 
továbbiakban: Koordináló szerv) számára az önkormányzat köteles megtéríteni. 
A fentiekből következően a jogszabály kötelezése folytán a Koordináló szervvel történő külön 
szerződés megkötése nélkül az önkormányzatok ennek megfelelően kötelesek eljárni. 
A 2016. április 1-jével életbe lépett jogszabályváltozás alapján tehát a Koordináló szerv jogosult a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjak beszedésére. Ennek részeként a közszolgáltatást végző 
társaság adatot szolgáltat a Koordináló szerv részére – a 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 20. § (1) 
bekezdés alapján a közszolgáltató rendelkezik minden olyan adattal, amely a Koordináló szervnek a 
közszolgáltatási díj számlázásához szükséges -, amelynek eredményeképpen a számlázás megvalósul. 
Fentiek szerint tehát a közszolgáltatási díj számlázásának alapjául szolgáló adatokat a közszolgáltató 
továbbítja a Koordináló szerv felé. Tekintettel arra, hogy a fenti rendelkezést Korm. rendelet rögzíti, 
az önkormányzatoknak célszerű felülvizsgálni a helyi rendeleteket annak érdekében, hogy a 
magasabb szintű jogszabállyal ellentétes rendelkezés lehetőségét elkerüljék. 
 
Az önkormányzatoknak fentiek alapján továbbra is a közszolgáltatójuk felé kell jelezni a megítélt 
támogatások összegét és a kedvezményezettek körét, a kedvezményezettek így a megfelelő 
mértékben jóváírt, illetve az önkormányzat által megítélt támogatási összeggel csökkentett számlát 
kapják, míg a támogatás mértékének összege az önkormányzat felé számlázandó.  


