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Elıterjesztés 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 

2012. március 29-i ülésére 
 
Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2012. (…) 

önkormányzati rendelete a hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 4/2010. (III. 
11.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Üi.sz.: I./3608/3/2012. 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a hulladékkezelési 
közszolgáltatásról szóló 4/2010. (III. 11.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: 
rendelet) a 2. melléklet szerinti települési szilárd hulladék kezelésének közszolgáltatási díja 
2011. április 01-tıl 2012. május 31-ig, 4. melléklete értelmében a települési folyékony 
hulladék kezelésének közszolgáltatási díjai 2011. április 01-tıl 2012. március 31. napjáig 
kerültek meghatározásra. 
 A rendelet 18. § (2) bekezdése értelmében a következı díjfizetési idıszakra vonatkozó 
díjkalkulációkat a közszolgáltatóknak egy idıpontban kell benyújtaniuk (tárgyévet követı év 
február 28. napjáig).  
 A települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes 
szakmai szabályairól szóló 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 
5. § rendelkezéseit figyelembe véve készítette el díjkalkulációját, illetve a 
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (továbbiakban: Hgt.) 29. §-nak 
megfelelı részletes költségelszámolását a Faragó és Fia Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft. 
(elıterjesztés 1. melléklete). 
 A Saubermacher-Magyarország Kft. a Hgt. 57. §-ában foglaltakra hivatkozva - mely 
szerint a 2012. évi közszolgáltatási díj nem lehet magasabb a 2011. évi díjaknál – nem 
készített díjkalkulációt. 
 A szilárd (elıterjesztés 2. melléklete) és folyékony hulladékkezelési közszolgáltató 
(elıterjesztés 1. melléklete) jelentést készített Lajosmizse közigazgatási területére vonatkozó 
közszolgáltatási szerzıdés 2011. 01. 01 – 2011. 12. 31. idıszakra vonatkozó végrehajtásáról. 
A költségelszámolásokban kimutatják a településekrıl elszállított mennyiségeket, illetve a 
leürítéseket, ártalmatlanításokat.  

 
Jogszabályi háttér 

 
A Korm. rendelet 4. §-a alapján a közszolgáltatási díjat az általános forgalmi adó 

nélkül számított egységnyi díjtételek alapján kell meghatározni. Az egységnyi díjtételek - 
elkülönítve - tartalmazzák a települési szilárd hulladék esetében a hulladék begyőjtésének, 
szállításának, szelektív győjtésének és az utógondozásra, illetve monitorozásra is kiterjedı 
ártalmatlanításának, a települési folyékony hulladék esetében a hulladék begyőjtésének, 
szállításának és ártalmatlanításának költségeit.  

A Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése szerint a települési szilárd hulladék kezelésére 
irányuló kéttényezıs közszolgáltatási díj esetében az egységnyi díjtételt a hulladékbegyőjtés, -
szállítás, -ártalmatlanítás, -hasznosítás gyakorlásához szükséges, a hulladékkezelı 
létesítménynek, eszköznek a közszolgáltatással kapcsolatos üzemeltetési költsége és 
ráfordítása, ideértve a fenntartással és karbantartással felmerülı költségek és ráfordítások, és a 
várható szolgáltatási mennyiség hányadosaként kell megállapítani. 

A Korm. rendelet 8. § (2) bekezdése kimondja, hogy a fizetendı közszolgáltatási díj az 
egységnyi díjtételek alapján számított ürítési díj és alapdíj (rendelkezésre állási díj) összege.  
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 A Korm. rendelet 10. § (1) bekezdésének figyelembevételével a települési folyékony 
hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás esetén az egységnyi díjtétel az elszállításra kerülı 
folyékony hulladék egységnyi térfogatának kezelési díja.  
 A Korm. rendelet 10. § (5) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján a fizetendı 
közszolgáltatási díj az egységnyi díjtételnek és az ingatlanon keletkezı folyékony hulladék 
mennyiségének a szorzata.  
 A közszolgáltatás díját meghatározó önkormányzati rendelet elfogadását megelızı, a 
környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 43. §-a szerinti 
vizsgálati elemzés részeként a közszolgáltatás rendjére és módjára tekintettel részletes 
költségelemzést kell készíteni. A költségelemzést - a közszolgáltató a Hgt. 25. § (1) 
bekezdésben meghatározottak szerint készített javaslata alapján - a jegyzı terjeszti elı. 
  
 A Hgt. 57. § (1) bekezdése alapján „A hulladékkezelési közszolgáltatási díj 
legmagasabb mértéke 2012. évben nem haladhatja meg a települési önkormányzat 
képviselı-testülete által rendeletben 2011. évre megállapított hulladékkezelési 
közszolgáltatási díj legmagasabb mértékét.” A Hgt. e rendelkezése 2012. január 01. 
napjától hatályos a 2011. évi CCI. törvény 196. § (2) bekezdés alapján. 
 
 A Korm. rendelet 2. §-a szerint a közszolgáltatási díjat legalább egyéves 
díjfizetési idıszakra kell meghatározni. 
 

Tájékoztatásul jelzem, hogy a Képviselı-testület önkormányzati rendeletben állapítja meg 
„az ingatlantulajdonost terhelı díjfizetési kötelezettséget, az alkalmazható díj legmagasabb 
mértékét, megfizetésének rendjét, az esetleges kedvezmények eseteit vagy a szolgáltatás 
ingyenességét”. 
 
Fentiekre tekintettel a Képviselı-testületnek meg kell állapítania a következı díjfizetési 
idıszakra alkalmazandó díjakat, melyeknél figyelembe kell vennie a fentebb idézett Hgt. 57. § 
(1) bekezdését. 
 

A rendelet-tervezet a Hgt. 24. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelıen a 
szomszédos önkormányzatoknak tájékoztatásul, a környezetvédelmi felügyelıségnek 
véleményezés céljából megküldésre került.  
 

Költségelemzés a szilárd hulladékszállításra vonatkozóan 
 

A közszolgáltató az elıterjesztés 2. mellékletét képzı beszámolójában díjkalkulációt 
nem tüntetett fel, hanem a Hgt. 57. §-ára hivatkozva a 2011. évi közszolgáltatási díjakat 
rögzítette, mellyel elismeri a Hgt. szabályozását. 
 

Költségelemzés a folyékony hulladékszállításra vonatkozóan 
 
 A közszolgáltató által elkészített díjkalkuláció megfelel a Korm. rendeletben 
foglaltaknak.  

A közszolgáltató a leadott díjkalkuláció alapján a rendeletben meghatározott 
(hulladékgyőjtési, szállítási és elhelyezési díj: 1.360 Ft/m3 + Áfa) díjhoz képest az 
elkövetkezı díjfizetési idıszakban (2012. április 1. - 2013. március 31.) 1.550 Ft/m3 + Áfa 
díjért végezné a szolgáltatást. Ez 14 %-os áremelést jelentene. 

A Hgt. 57. § (1) bekezdése értemében a díjak nem emelkedhetnek, ezért a 
közszolgáltató által javasolt 14 %-os díjemelést nem lehet alkalmazni. 

A csatorna rákötési lehetıséggel nem rendelkezı lakossági ingatlanok továbbra is 
igénybe vehetik a 100 Ft/m3 kedvezményt, az önkormányzat pedig a számlákkal leigazolt 
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szennyvízmennyiségek után a közszolgáltatónak megtéríti az összeget a Magyarország 2012. 
évi központi költségvetésérıl szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 3. számú melléklete 6. 
pontjában meghatározott normatív hozzájárulás (100Ft/m3) lehívásával.   

Elızetes hatásvizsgálat 
 
1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági költségvetési hatása: 
- A hulladékkezelési közszolgáltatások igénybe vétele a település lakói számára élhetıbb, 
tisztább környezetet biztosít. Ezáltal csökken a környezet terhelése, a környezeti ártalmak 
mérséklıdnek.  
- A közszolgáltatások kötelezı jellege növeli a háztartások kiadásait, ugyanakkor összességében 
a hulladék elhelyezése gazdaságosabb, mintha arról a lakosságnak magának kellene gondoskodnia a 
jogszabályokban elıírt módon.  
 
2. Adminisztratív terheket befolyásoló hatása, alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, 
tárgyi és pénzügyi feltételek: 
A személyi, tárgyi, szervezeti, pénzügyi feltételek az önkormányzat által kiválasztott 
közszolgáltatóknál adottak. A Polgármesteri Hivatal Intézményirányító és Településfejlesztési Iroda 
munkatársának munkakörében szerepel a kapcsolattartás a közszolgáltatókkal, valamint a rendelet-
tervezet elıkészítése is. 
 
3. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei: 

- A jogszabály megalkotását a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. 
törvény 23. §-a kötelezıvé teszi a települési önkormányzatok részére. Ennek 
elmaradása bizonytalanságot jelentene a polgárok számára a jogok és 
kötelezettségek ismerete hiányában. 

 
Fentiek alapján az elıterjesztés 3. mellékletében szereplı rendelet-tervezetet terjesztem 
T. Képviselı-testület elé: 
 
 
Lajosmizse, 2012. március 08. 
     
 Basky András s.k. 
 polgármester 
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Elıterjesztés 1. melléklete 
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Elıterjesztés 2. melléklete 
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Elıterjesztés 3. melléklete 
 

Rendelet - tervezet 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 

…/2012. (...) önkormányzati rendelete a hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló                 
4/2010. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról  

 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi 
XLIII. törvény 23. § f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. 
évi XLIII. törvény 21. § (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, a hulladékgazdálkodásról 
szóló 2000. évi XLIII. törvény 24. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró 
Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség, valamint 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról 
szóló 11/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendelete 1. melléklet 1. 1. w pontjában biztosított 
véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság 
véleményének kikérésével a következıket rendeli el: 
 

 
1. § 

 
(1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a hulladékkezelési közszolgáltatásról 

szóló 4/2010. (III. 11.) önkormányzati rendelet 18. § (8) bekezdése helyébe a következı 
rendelkezés lép: 

  
„(8) A folyékony hulladékkezelési közszolgáltató a csatorna rákötési lehetıséggel nem rendelkezı 
lakossági ingatlanokról szállított szennyvízmennyiséget számlákkal leigazolja az önkormányzat 
felé, aki a Magyarország 2012. évi központi költségvetésérıl szóló 2011. évi CLXXXVIII. 
törvény 3. melléklet 6. pontjában meghatározott normatív hozzájárulást a közszolgáltatónak havi 
elszámolással megtéríti.” 

 
2. § 

 
(1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a hulladékkezelési 

közszolgáltatásról szóló 4/2010. (III. 11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. 
melléklet lép. 

(2) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a hulladékkezelési 
közszolgáltatásról szóló 4/2010. (III. 11.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. 
melléklet lép. 

  
3. § 

 
(1)    Ez a rendelet a 3. § (2) bekezdésben foglalt kivétellel 2012. április 01. napján lép hatályba. 
(2)    Az 1. melléklet 2012. június 01. napján lép hatályba. 
(3)  A rendelet 2012. június 02. napján hatályát veszti. 
 
 
 Basky András Kutasiné Nagy Katalin   
 polgármester jegyzı  
 
 
A rendelet kihirdetésének napja: 2012. … 
 
 
 Kutasiné Nagy Katalin 
 jegyzı  



 15 

1. melléklet a …./2012.(…) önkormányzati rendelethez 
„ 2. melléklet a 4/2010. (III. 11.) önkormányzati rendelethez 

 
 
 

 
 

A szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási díj 
legmagasabb mértéke 2012. június 1. napjától 2013. május 31. napjáig 

(a díjak az Áfa-t nem tartalmazzák.) 
 
 

  
 
Edény 
őrtar-
talma 
(liter) 

 
 

Egység-
nyi 

díjtétel 
(Ft) 

 
 

Begyőjtés, 
szállítás (heti egy 

ürítés/Ft) 

 
 
Ártalmat-

lanítás 
(heti egy 
ürítés/Ft) 

 
 

Szelektív 
hulladék-
győjtés 

költségei 
Ft/ürítés 

 
 

Éves 
közszolgáltatási 
díj (Ft) heti egy 

ürítéssel 

1. 35 115,38 153 89 4 6000.- 

2. 60 220,19 153 165 4 11450.- 

3. 80 277,88 153 187 4 14450.- 

4. 110 334,62 153 230 4 17400.- 

5. 120 334,62 153 230 4 17400.- 

„ 
 
 

2. melléklet a …/2012. (…) önkormányzati rendelethez 

 
„4. melléklet a 4/2010. (III. 11.) önkormányzati rendelethez 

 
 

 
Települési folyékony hulladékkezelési közszolgáltatási díj  

 legmagasabb mértéke 2012. április 1-tıl 2013. március 31-ig 
(a díjak az Áfa-t nem tartalmazzák) 

 
 

Az egységnyi hulladékkezelési díj legmagasabb mértéke: 
- hulladékgyőjtési,- szállítási díj: 877   Ft/m3 
- hulladék elhelyezési díj: 483  Ft/m3 

 
Összesen (nettó): 
 

- 1.360      Ft/ m3 

 

A csatorna rákötési lehetıséggel nem rendelkezı lakossági ingatlanoknál a hulladék 
elhelyezés díjába beépül a 100 Ft/ m3 támogatás összege. „ 


