
Az 1. napirendi ponthoz 

Előterjesztés  
 
Napirend: A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi 

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

 
Előterjesztő:   a polgármester  
 
Előzmények:   -  
 
Rendelet - tervezet: az előterjesztés melléklete  
 
I. A téma ismertetése:  
 
A Képviselő-Testület még tavaly év végén módosította a szilárd hulladékról szóló rendeletét 
azzal, hogy megállapította a 2012. évre vonatozó díjakat. Ezek után az országgyűlés 
módosította még ugyancsak tavaly év végén a hulladékgazdálkodásról szóló törvény, melynek 
57. §-a értelmében nem lehet nagyobb a 2012. évi ár, mint a 2011-es.  
 
A Képviselő-Testület még év elején módosított a szilárd hulladékról szóló rendeletét.  
 
Az országgyűlés felismerve ezt a problémát, mivel a különbözetet az önkormányzatoknak kell 
kifizetni a szolgáltató felé, ismét módosította Hgt.-t, annak 57.§-át, valamint a törvény 
végrehajtását szolgáló kormányrendeletet. Ennek értemében újra meg lehet emelni azon 
mértékre a díjakat, melyeket a Képviselő-Testület még tavaly december végén elfogadott.  
Az árak így a következők leszek 2012. május 18.-ától:  

- A hulladékkezelési közszolgáltatás egyszeri ürítési díja 120 literes edényzet (kuka) 
esetén nettó 273 Ft.  

- A többlet hulladék elszállítására szolgáló emblémás zsák 2012. évi ára nettó 162 
Ft/db.” 

 
II. Alkalmazott jogszabályok:  

1. A rendelet-tervezet bevezető része tartalmazza.  
 
III. A döntés anyagi kihatása:  
 
ürítésenkénti nettó 6 Ft.  
 

HATÁSVIZSGÁLAT:  
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a értelmében a jogszabályok 
előkészítése során előzetes hatásvizsgálatot kell lefolytatni.  
 
Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a következik:  
 
1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások  
az önkormányzatnak nem kell az ürítésenkénti nettó 6 Ft-ot fizetni, azt a lakosok fizetik.  
 



2. Gazdasági, költségvetési hatások  
1. pont szerint 
 
3. Környezeti hatások  
Nincs.  
 
4. Egészségi követelmények  
A rendeletben foglaltaknak egészségügyi követelményei nincsenek.  
 
5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások  
A rendeletben foglaltaknak adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek.  
 
6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei  
1. pont szerint.  
 
7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti és pénzügyi feltételek  
A tervezet elfogadása esetén többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem 
igényel.  
 
Fent leírtakat figyelembe véve kérem a Tisztelt Képviselő-Testületet, hogy a rendelet – 
tervezetet elfogadni szíveskedjen.  

 
(A határozat-tervezet elfogadása minősített többséget igényel.). 

 
 
Monostorpályi, 2012. május 16.  

Tisztelettel:  
Szabó József  
polgármester  


