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Elıterjesztés 
Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 

2012. március 26-i ülésére 
 
Tárgy: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének …/2012. (…) 

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

 
Üi.sz.: II./241/4/2012. 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének a hulladékkezelési 
közszolgáltatásról szóló 4/2010. (III. 23.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: 
rendelet) 1. és 2. melléklet szerinti települési szilárd és folyékony hulladék kezelésének 
közszolgáltatási díjai 2012. március 31. napjáig kerültek meghatározásra. 
 A rendelet 15. § (2) bekezdése értelmében a következı díjfizetési idıszakra vonatkozó 
díjkalkulációkat a közszolgáltatóknak egy idıpontban kell benyújtaniuk (tárgyévet követı év 
február 28. napjáig).  
  
 A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási szerzıdés 2012. március 31. 
napján lejár. Ennek megfelelıen Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az 
5/2012. (II. 06.) számú határozatával felhatalmazta Felsılajos Község Polgármesterét, hogy a 
határozatban megjelölt 3 cégtıl kérjen be ajánlatot, és a legalacsonyabb összegő 
ellenszolgáltatást nyújtó céggel kösse meg a közszolgáltatási szerzıdést. 
 A nyertes ajánlattevı a Saubermacher-Magyarország Kft. lett, és a közszolgáltatási 
szerzıdés megkötésére 2012. márciusában került sor. 
  
 A települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai 
szabályairól szóló 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 
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 szolgáltató jelentést készített Felsılajos közigazgatási területére vonatkozó 
közszolgáltatási szerzıdés 2011. 01. 01 – 2011. 12. 31. idıszakra vonatkozó végrehajtásáról. 
A költségelszámolásban kimutatja a településekrıl elszállított mennyiségeket, illetve a 
leürítéseket, ártalmatlanításokat. 
 
Házhoz menı szelektív hulladékgyőjtés bevezetése 

A Tisztelt Képviselı-testület már több alkalommal tárgyalta a szelektív 
hulladékgyőjtés bevezetésével kapcsolatos elıterjesztést. 

A szelektív győjtés bevezetése magas költségvonzattal jár a szükséges eszközök és 
létesítmények beszerzése illetve megvalósítása következtében, ezért Önkormányzatunk 2001-
ben csatlakozott a Duna-Tisza-közi Nagytérség Szilárd Hulladékgazdálkodási ISPA 
pályázathoz. 

A hulladékgazdálkodási program célja, hogy megoldást találjon a települési szilárd 
hulladék kezelésére a Hgt. és az EU elıírásai szerint, ehhez biztosítsa a szükséges mőszaki 
eszközöket, megteremtse a rendszer létesítményeit, valamint megtörténjen a program 
végrehajtása során a régi, korszerőtlen, mőszaki védelem nélküli hulladéklerakók 
rekultivációja és az utógondozáshoz szükséges feltételek biztosítása. 
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A szelektív hulladékkezelési közszolgáltatást igénybe vevık (fogyasztók) a 
közszolgáltatási díjat közvetlenül a települési szilárdhulladék begyőjtését és elszállítását 
végzı közszolgáltatóknak fizetik meg. A Hírös Hulladékgazdálkodási Kft. a közszolgáltatási 
és vagyonkezelési szerzıdés alapján a kevert települési szilárdhulladék vonatkozásában 
begyőjtési és elszállítási feladatokat nem lát el. A Hírös Hulladékgazdálkodási Kft.-t - a 
közszolgáltatási tevékenysége ellátásáért - megilletı díjazást a fogyasztóktól beszedett 
közszolgáltatási díj tartalmazza, melynek mértékét az általa benyújtott díjkalkuláció 
(elıterjesztés 2. melléklete) alapján kell meghatározni. 

A közszolgáltatási díj tehát tartalmazza a hulladékok begyőjtésének és szállításának, 
ártalmatlanításának díját, az újrahasznosítható hulladékok elkülönített (szelektív) győjtését, 
szállítását, a hulladékok elıkezelését, a hulladékgyőjtı udvarok üzemeltetését és a 
hulladékgyőjtı udvarokon begyőjtött veszélyes és nem veszélyes hulladékok további kezelési 
és ártalmatlanítási költségeit. 

A szerzıdés 3.7. pontja alapján, amennyiben a Hírös Hulladékgazdálkodási Kft. által 
készített – a díjképzés szerzıdésben rögzített elveinek megfelelı – díjjavaslatra tekintettel az 
Önkormányzatok, illetve tagjainak döntéshozó testülete, testületei a közszolgáltatás díjat a 
díjjavaslatban foglaltaktól  

a) alacsonyabb mértékben állapítja meg, vagy  
b) nem állapítja meg, vagy  
c) nem az üzleti év január hónapjának elsı napjától kezdıdıen állapítja meg  

a számított különbséget díjkompenzáció formájában köteles Közszolgáltatónak megtéríteni. 
 
A megállapított közszolgáltatási díj:  
- Költségcsökkenést jelent azon háztartások esetében, ahol ténylegesen a háztartás a hulladék 
szortírozása mellett dönt, és van lehetısége kisebb őrtartalmú edényzetet igénybe venni.  
Ebben az esetben csökkentheti az edény méretét pl. egy 120 literes edényt lecserélhet 60 vagy 
80 literes edényre.  
- Költségnövekedést nem jelent azon háztartások esetében, ahol a háztartás továbbra sem 
győjti szelektíven a hulladékot. Ebben az esetben nem tudja csökkenteni az edény méretét, a 
díj nem tud csökkenni. 

 
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.  
 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.  



 4 

 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 Korm. rendelet 2. §-a szerint a közszolgáltatási díjat legalább egyéves 
díjfizetési idıszakra kell meghatározni. 
 
 A Hgt. 53. § (3) bekezdés b) pontja alapján a települési önkormányzat köteles 
közmeghallgatást tartani települési hulladékok egymástól fajtánként elkülönített győjtését 
elrendelı döntése meghozatala elıtt, melynek Önkormányzatunk 2011. december 08–án 
eleget tett. 
 
 Fentiek figyelembevételével a T. Képviselı-testületnek a folyékony és szilárd 
hulladékkezelési közszolgáltatás tekintetében a díjfizetési idıszakot kell meghatároznia, 
illetve a szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás esetében a 35 literes edény díját a 
szelektív hulladékkezelési közszolgáltatás tekintetében viszont a díjakat is. 
 

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 
 

2011. évben nem vehetett igénybe a lakosság 35 literes győjtıedényt, melynek 
értelmében 2011. évben nem volt meghatározva e győjtıedény közszolgáltatási díja. A 35 
literes edényzet díjára adott díjkalkuláció a többi edényhez viszonyítva arányaiban megfelel. 
A 60 literes győjtıedény éves közszolgáltatási díja 2011. évben 10.146 Ft volt, melyhez 
képest Saubermacher-Magyarország Kft. a 35 literes edény 2012. évi közszolgáltatási díjára 
6.214 Ft-ot ajánlott. Százalékban kifejezve a 35 literes edény éves közszolgáltatási díja 61,25 
%-a a 60 literes edény éves díjához képest. 

A 60, 80, 110/120 literes edények tekintetében nem lehet költségelemzést készíteni, 
hiszen a Hgt. 57. § (1) bekezdése kimondja, hogy a 2012. évi díjak nem lehetnek magasabbak 
a 2011. évi díjaknál. 

 
Költségelemzés a szelektív hulladékkezelési közszolgáltatásra vonatkozóan 

 
 A Hírös Hulladékgazdálkodási Kft által készített, az elıterjesztés 2. mellékletét képzı 
díjkalkuláció a Korm. rendeletben foglaltaknak teljes mértékben megfelel. 
 A Duna-Tisza-közi Nagytérség Szilárd Hulladékgazdálkodási Rendszer mőködéséhez 
szükséges személyi jellegő-, üzemeltetési költségek, tartós mőködéshez szükséges fedezet, 
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díjcsökkentı tényezık, közös üzemeltetésbe vett komposztáló költsége összesen 1,319 Ft/l 
díjtételt mutat 2012-ben. 

 
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 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 
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 
feladatai között szerepelnek a közszolgáltatásokkal kapcsolatos kötelezettségek. 
 
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: 
 
 
Felsılajos, 2012. március 12. 
     
 Juhász Gyula 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 
Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 

…/2012. (...) önkormányzati rendelete a hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló                 
4/2010. (III. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról  

 
 
Felsılajos Község 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 véleményének 
kikérésével a következıket rendeli el: 
 

 
1. § 

 
 

(1) Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének a hulladékkezelési közszolgáltatásról 
szóló 4/2010. (III. 23.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következı 
rendelkezés lép: 

 
„(2) A hulladékkezelési közszolgáltatás ellátására az önkormányzat közszolgáltatási szerzıdést köt az 

(1) bekezdésben megjelölt közszolgáltatókkal.” 
 

 
 

2. § 
 
(1) Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének a hulladékkezelési közszolgáltatásról 

szóló 4/2010. (III. 23.) önkormányzati rendelet 3. §-a a következı (8)-(10) bekezdésekkel egészül 
ki: 

 
„(8) A Hírös Hulladékgazdálkodási Kft. a szelektív begyőjtést a következı módszerekkel köteles 

végezni: 
a) közterületi szelektív hulladékgyőjtı szigetek, győjtıpontok 
b) házhoz menı begyőjtés 
c) hulladék udvarok üzemeltetése 

 
(9) A Hírös Hulladékgazdálkodási Kft. köteles a sérült, balesetveszélyes konténereket kicserélni, a 

hiányzó, megrongált feliratokat lecserélni. 
 
(10) A Hírös hulladékgazdálkodási Kft. köteles gondoskodni a hulladékgyőjtı pontok területének 

tisztántartásáról, az ott edényzeten kívül elhelyezett többlethulladék elszállításáról.” 
 

 
3. § 

 
(2) Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének a hulladékkezelési közszolgáltatásról 

szóló 4/2010. (III. 23.) önkormányzati rendelet 6. § (4)-(5) bekezdése helyébe a következı 
rendelkezés lép: 

 
„(4) Az ingatlantulajdonos a házhoz menı szelektív hulladékgyőjtési közszolgáltatást köteles igénybe 
venni. 
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(5) Az ingatlantulajdonos köteles együttmőködni a hulladék mennyiségének csökkentését célzó, a 
háztartásokban képzıdı veszélyes hulladék komponensek elkülönített győjtését igénylı 
kezdeményezésekben.” 

 
4. § 

 
Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének a hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 
4/2010. (III. 23.) önkormányzati rendelet 6. §-a a következı (6)-(7) bekezdésekkel egészül ki: 

 
„(6) Tilos a nem szelektíven győjtött kommunális hulladék elhelyezése a győjtıszigeten. 
 
(7) 35 literes győjtıedényt csak az egyszemélyes háztartás vehet igénybe, illetve az a 70. életévét 

betöltött személy, aki kizárólag 70. évét betöltött személlyel él együtt.” 
 
 

5.§ 
 
(1) Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének a hulladékkezelési közszolgáltatásról 

szóló 4/2010. (III. 23.) önkormányzati rendelet 15. § (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.” 

 
6. § 

 
(1) Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének a hulladékkezelési 

közszolgáltatásról szóló 4/2010. (III. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. 
melléklet lép. 

(2) Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének a hulladékkezelési 
közszolgáltatásról szóló 4/2010. (III. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. 
melléklet lép. 

  
7. § 

 
(1)    Ez a rendelet a 2012. április 01. napján lép hatályba és hatályba lépését követı napon hatályát 

veszti. 
 
 
 
 Juhász Gyula Kutasiné Nagy Katalin 
 polgármester jegyzı  
 
 
A rendelet kihirdetésének napja: 2012. … 
 
 
   Kutasiné Nagy Katalin 
  jegyzı  
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1. melléklet a …./2012.(…) önkormányzati rendelethez 
„ 1. melléklet a 4/2010. (III. 23.) önkormányzati rendelethez 

 
 
 

 
 

A szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási díj 
legmagasabb mértéke 2012. április 1. napjától 2013. március 31. napjáig 

(a díjak az Áfa-t nem tartalmazzák.) 
 
 

  
 

Edény 
őrtartalma 

(liter) 

 
 

Egységnyi 
díjtétel (Ft) 

 
 

Begyőjtés, 
szállítás (heti 
egy ürítés/Ft) 

 
 
Ártalmatlanítás 

(heti egy 
ürítés/Ft) 

 
 

*Szelektív 
hulladék-
győjtés 

költségei 
Ft/liter 

 
 

Éves 
közszolgáltatási 
díj (Ft) heti egy 

ürítéssel 

1. 35 119,50 150 60,3 1,319 8.615 

2. 60 195,12 150 93 1,319 14.261 

3. 80 277,98 150 137 1,319 19.942 

4. 110/120 309,64 150 169 1,319 24.323 
*A Duna-Tisza-közi Hulladékgazdálkodási Rendszer 20 évre szóló Közszolgáltatási és 
Vagyonkezelési Szerzıdésébıl eredı vagyonkezelési és üzemeltetési költségek. 
„ 
 
 

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

 
„2. melléklet a 4/2010. (III. 23.) 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. „ 
 


