
Az 1. napirendi ponthoz  
E l ő t e r j e s z t é s   

 
Az előterjesztés tárgya:  a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi 

közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról szóló 4/2005. (II.21.) 
önkormányzati rendelet módosítása  

 
Előterjesztő:    a polgármester   
 
Rendelet-tervezet:   az előterjesztés melléklete.    
 
A téma ismertetése:  
 
A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (Hgt.) 23. § f) pontja határozza meg azt, hogy az 
önkormányzat Képviselő-Testülete a helyi rendeletében állapítja meg a települési szilárd hulladék 
elszállításával kapcsolatos díjak nagyságát. A díj meghatározásának részletes szabályait a települési 
hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008. (III. 
28.) Korm. rendelet tartalmazza.  
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése határozza meg azt, hogy a 
Képviselő-Testület törvény felhatalmazása alapján, annak végrehajtására helyi rendeletet alkothat.  
 
Az AKSD megküldte részünkre a 2012. évben az 1 darab 120 literes kuka egyszeri ürítési díjaira vonatkozó 
számítást. A fent említett kormányrendelet értelmében az ürítési díjat ÁFA mentesen, azaz nettó értéken kell 
megállapítani, ami a számítások szerint nettó 273 Ft/ürítés. A nettó ürítési díjak 2011. évben 267 Ft/ürítés-
ben kerültek meghatározásra (2010-ben 259 Ft-ban). A változás így nettó + 6 Ft/ ürítés lesz a 2011-es évhez 
képest. Az AKSD számítását mellékelten megküldöm.  
 
A Hgt. 24. § (1) – (2) bekezdése az alábbiakat mondja ki:  

„24. § (1) A települési önkormányzat a hulladékgazdálkodási feladatainak végrehajtása érdekében hozott önkormányzati 
rendeleteiben - törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott módon és mértékben - illetékességi területére a más 
jogszabályokban előírtaknál szigorúbb hulladékgazdálkodási előírásokat is meghatározhat. 

(2) A települési önkormányzat hulladékgazdálkodási tárgyú rendeleteinek tervezetét a szomszédos és az intézkedéssel érintett 
más települési önkormányzatoknak, a megyei önkormányzatnak tájékoztatásul, valamint a felügyelőségnek véleményezésre 
megküldi. A felügyelőség szakmai véleményéről harminc napon belül tájékoztatja a települési önkormányzatot.” 
 
A Hgt. 24. § (2) bekezdésében foglalt kötelezettségünknek eleget tettünk.  
 
Fentiek alapján kérem, hogy a mellékelt rendelet – tervezetet elfogadni szíveskedjenek.  

 
(a rendelet – tervezet elfogadása minősített többséget, legalább 4 igen szavazatot igényel.)  

 
Alkalmazott jogszabályhelyek:  
 

1.  helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdése,  
2. a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 23. § f) pontja, valamint  
3. a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól 

szóló 64/2008 (III. 28.) Korm. rendelet.  
 
Monostorpályi, 2011. december 20.  

Tisztelettel:  
 

Szabó József  
polgármester    


