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DEMECSER VÁROS  

ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
27/2012.(XII.20.) 

ÖNKORÁNYZATI RENDELETE 
 

A hulladékkezelési közszolgáltatásról és köztisztaságról szóló 

4/2006.(II. 03.) rendelet módosításáról 
 
A Képviselő-testület a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 

23. §. f. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvény 8. §. (1) bekezdésében foglalt feladatkörében 

eljárva a következőt rendeli el: 
1.§ 

A hulladékkezelési közszolgáltatásról és köztisztaságról szóló 4/2006.(II. 03.) 

rendelet 8. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

8. § (3) Kötelezően fizetendő lakossági közszolgáltatásban az alkalmazható díj 
legmagasabb értéke a rendszeresített 1 db 120 literes űrtartalmú 
gyűjtőedény heti rendszerességgel történő ürítése esetén: 

 
2013. január 01-től – 2013. december 31-ig: 
 

250 Ft + áfa /ürítés (3.250 Ft + áfa /negyedév) 
 

 Teljes díjból begyűjtés, szállítás (vegyes hulladék hetente, lomtalanítás 
kétszer évente):147 Ft/kuka ürítés + áfa  

 Teljes díjból begyűjtés, szállítás (szelektív hulladék havonta): 12 
Ft/kuka ürítés + áfa  

 Teljes díjból hulladékártalmatlanítás: 91 Ft/kuka ürítés + áfa 
 

A számlázás negyedévente történik. 
 
 

Záró rendelkezés 
2. §. 

(1) E rendelet 2013. január 01. napján lép hatályba és a hatályba lépését 
követő napon hatályát veszíti. 

 

 
Kiss Gyula         Barabás Jánosné dr.  
polgármester        jegyző 

 
A rendeletet 2012. december 21. napján kihirdettem. 

 
 
         Barabás Jánosné dr.

          jegyző   
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INDOKOLÁS  

 
A 27/2012.(XII.20.) rendelethez 

 
A hulladékkezelési közszolgáltatásról és köztisztaságról szóló 

4/2006.(II. 03.) rendelet módosításáról 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
 

A Tisztelt Képviselő-testület 77/2012.(IV.26.) számú Önkormányzati 
határozatában meghatározta, hogy 2012. évi lakosság által a 
közszolgáltatásért fizetendő díj: 240 Ft+áfa/ürítés 

  
A Nyír-Flop Kft. 2012. december elején megküldte a 2013. évi lakossági 

hulladékkezelési közszolgáltatói díjra vonatkozó javaslatát, melyet 
mellékelem az előterjesztéshez:  
 

1 db 120 liter űrtartalmú gyűjtőedény heti rendszerességgel történő 
ürítése: 
 

266 Ft + áfa/ürítés  
 

Ez 10,8 %-os emelésnek felel meg. 
 
A jelenleg hatályban lévő hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. 
törvény 23.§.-a alapján a közszolgáltatás díját az Önkormányzat Képviselő-
testülete határozza meg a következő a települési hulladékkezelési 

közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól 
szóló 64/2008.(III.28.) Korm. rendelet szerint: 

 
3. § (1) A közszolgáltatási díjat úgy kell meghatározni, hogy 
a) a közszolgáltatást működtető szolgáltató hatékony működéséhez 

szükséges folyamatos költségek és ráfordítások megtérülésének, 
valamint a közszolgáltatás fejleszthető fenntartásához szükséges 
költségek és ráfordítások fedezetének biztosítására alkalmas legyen, és 

 
b) ösztönözzön a közszolgáltatás biztonságos és legkisebb költségű 

ellátására, a közszolgáltató kapacitásának hatékony kihasználására, 
valamint a hulladékkeletkezés csökkentésére és a hatékony 
hulladékgazdálkodásra. 

 
(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti költségnek és ráfordításnak 
minősül különösen 

 
a) a hulladékbegyűjtés, - szállítás, - ártalmatlanítás, - hasznosítás 

gyakorlásához szükséges, a hulladékkezelő létesítménynek, eszköznek 
a közszolgáltatással kapcsolatos üzemeltetési költsége és ráfordítása, 
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ideértve a fenntartással és karbantartással felmerülő költségeket és 
ráfordításokat is; 

b) a közszolgáltatás körében működtetett létesítmények bezárásának, 
rekultivációjának, utógondozásának és a harminc évig történő 
monitorozásának a díjfizetési időszakra vetített költsége; 

c) a számlázás és díjbeszedés költsége; 
d) a környezetvédelmi kiadás és ráfordítás, különösen a környezetvédelmi 

hatósági eljárásért fizetett illeték vagy igazgatási szolgáltatási díj, a 
jogszabályon alapuló környezetvédelmi kötelezettségek teljesítése 
érdekében végzett beruházások, illetve mérések és vizsgálatok költsége; 

e) az a) pont szerinti létesítmények, eszközök elhasználódásából eredő, 
azok felújítását, pótlását, korszerűsítését, bővítését, rekonstrukcióját 
szolgáló kiadások és ráfordítások. 

 
(3) Közszolgáltatási díjcsökkentő tényezőként kell figyelembe venni a 

közszolgáltatás teljesítéséhez biztosított, a költségek ellentételezésére 
kapott költségvetési, illetőleg önkormányzati támogatást, a 
közszolgáltatás teljesítése folyamatában keletkező melléktermékek, így 
különösen a hulladéklerakó gáz, komposzt, valamint a szelektíven 
begyűjtött hulladékok hasznosításából vagy hasznosítás céljára történő 
átadásból származó bevételt. 

 
(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti utógondozási és monitorozási költségek 

a közszolgáltatási díjban akkor érvényesíthetők, ha a közszolgáltató az 
utógondozás, illetve a monitorozás körébe tartozó feladatai ellátására 
tervet készít, amely alapján mennyiségarányosan megállapítja az ennek 
megvalósításához évente szükséges – a Központi Statisztikai Hivatal 
által közzétett – hivatalos fogyasztói árindex-alakulás alapján korrigált 
bevételt. 

 
(5) Ha a közszolgáltatási díjat az önkormányzat az (1)–(4) bekezdés 

alapján számított díjnál alacsonyabb mértékben állapítja meg, a 

különbséget díjkompenzáció formájában köteles a 
közszolgáltatónak megtéríteni. Abban az esetben, ha az 

önkormányzat díjkedvezményt, mentességet, vagy ingyenességet állapít 
meg, a felmerülő költségeket a közszolgáltató számára az önkormányzat 
köteles megtéríteni. 

 
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy 2013. január 01-től 
hatályba lép a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény és hatályát 
veszíti a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény. 

 

Az új törvény szerint a díjat miniszteri rendelet fogja meghatározni, a 
miniszteri rendelet megalkotásáig a közszolgáltató – a (3), (4) és (6) 
bekezdésben meghatározott kivétellel – a 2012. december 31-én alkalmazott 

bruttó díjhoz képest legfeljebb 4,2%-kal megemelt mértékű díjat 
alkalmazhat.  
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A törvényi rendelkezés alapján a díj mértékét legfeljebb 4,2 %-kal lehet 

megemelni. A jelenlegi jogszabályok még lehetővé teszik a Képviselő-
testületnek a díj megállapítását, de 2013.01.01-től erre nincs 

felhatalmazása. Így a miniszteri rendelet elfogadásával rendeletünket 
hatályon kívül kell helyezni. 
Amennyiben a díj mértékét nem emeli meg a Képviselő-testület és a 

közszolgáltató bizonyítja, hogy az emelés a szükséges költségeit tartalmazza, 
úgy a közszolgáltató díjkompenzációra tarthat igényt az önkormányzattól.  
 

Kérem szíveskedjenek az előterjesztésben foglaltakat megvitatni. 
 

Demecser, 2012. december 19. 
       Tisztelettel: 
              Kiss Gyula. sk. 

                polgármester 
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HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

 
A 27/2012.(XII.20.) rendeletéhez 

 
 
I. Társadalmi hatás: 

A tervezetnek társadalmi hatása nincs. 
 
II. Gazdasági hatás: 

A tervezet gazdasági hatása, hogy a lakosságot és a közületet egyaránt érinti, 
hulladékszállítás szolgáltatás díjtételeinek növekedése miatt nagyobb kiadás 

várható az előző évhez képest mindkét részről. 
 
III. Költségvetési hatás: 

A tervezetnek költségvetési hatása nincs. 
 

IV. Környezeti hatás: 
A kommunális hulladék gyűjtése, kezelése, ártalmatlanítása kiemelkedő 
fontosságú feladat környezetünk egészségének megóvása érdekében.  

 
V. Egészségi következmények: 
Egészségre ártalmas, járványügyi kockázatot jelent ha nem biztosított a 

hulladékok kezelése. 
 

VI. Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: 
A tervezetnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs. 
 

VII. Megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei: 

Kötelező önkormányzati feladat a településen köztisztaság és 
településtisztaság biztosítása 
 

VII. Jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi 
és pénzügyi feltételek: 
Nem igényel többlet feltételt 
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DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

JEGYZŐJE 
4516.Demecser, Kétezer-egy tér 1.sz. 

 

Száma: …/2012.   Tárgy: Rendelet-tervezet véleményezése 

Melléklet: 2db. 
 

 
SEGÍTŐ KEZEK EGYESÜLETE 
SZIVÁRVÁNY KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS SZABADIDŐS EGYESÜLET 
SPORTEGYESÜLET 
 
DEMECSER 
 
 
Tisztelt Elnök Úr/Asszony! 
 
Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 7/2011.(IV.13.) Ör 2. melléklete alapján 2011. július 1. 
napjától a civil szervezetnek véleményezési joga van az önkormányzati rendelet-
tervezetek tekintetében. 
 
Mellékelten megküldöm  
 

- Előterjesztés az egyes szociális ellátások helyi szabályairól szóló 
6/2009.(IV.10.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

 

- Előterjesztés a hulladékkezelési közszolgáltatásról és 
köztisztaságról szóló 4/2006.(II. 03.) rendelet módosításáról szóló 

 

előterjesztéseket és rendelet-tervezeteket véleményezés céljából. 
 
A Képviselő-testület a napirendet előre láthatólag 2012. december 20 napján 
tárgyalja.  
 
Kérem, szíveskedjen írásos véleményét 2012. december 20. napján (csütörtök) 
10 óráig megküldeni.  
 
 
Demecser, 2012. december 19. 
 
      Tisztelettel: 
        Barabás Jánosné dr.sk. 
          jegyző 
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