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Elıterjesztés
Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének
2009. március 23-i ülésére

Tárgy:Felsılajos
Község
Önkormányzatának
…/2009.
(…)
rendelete
hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 8/2008. (III. 27.) rendelet módosításáról

Az elıterjesztést készítette:

Földházi Tünde tanácsos
Intézményirányító és
Településfejlesztési Iroda
Településfejlesztési csoport

Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:

-

Törvényességi ellenırzésre megkapta:

Muhariné Mayer Piroska
aljegyzı

Kutasiné Nagy Katalin sk.
jegyzı

a

Elıterjesztés
Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének
2009. március 23-i ülésére

Tárgy: Felsılajos Község Önkormányzatának …/2009. (…) rendelete a hulladékkezelési
közszolgáltatásról szóló 8/2008. (III. 27.) rendelet módosításáról

Üi.sz.: II/62/5/2009.

Tisztelt Képviselı-testület!

Felsılajos Község Önkormányzatának a hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 8/2008. (III. 27.)
rendeletének (továbbiakban: rendelet) 1. és 2. mellékletei értelmében a települési szilárd és folyékony
hulladékok kezelésének közszolgáltatási díjai 2009. 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 hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól
szóló 64/2008. (III. 28.) Kormány rendelet (továbbiakban: Kormány rendelet) rendelkezéseit
figyelembe véve készítette el díjkalkulációját a Saubermacher Magyarország Kft. (elıterjesztés 1.
melléklete), és a Faragó és Fia Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft. (elıterjesztés 2. melléklete)
melyeket hivatalomhoz benyújtottak.
A folyékony hulladékkezelési közszolgáltató jelentést készített Lajosmizse és Felsılajos közigazgatási
területén keletkezı folyékony hulladékra vonatkozó közszolgáltatási szerzıdés 2008. 01. 01 – 2008.
12. 31. idıszakra vonatkozó végrehajtásáról. A jelentésben kimutatja a településekrıl elszállított
mennyiségeket és azok leürítését.

Jogszabályi háttér

A Kormány rendelet 2. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a közszolgáltatási díjat legalább egyéves
díjfizetési idıszakra kell meghatározni.
A 2. § (2) alapján a települési szilárd, illetve folyékony hulladék (a továbbiakban együtt: települési
hulladék) kezelésére irányuló közszolgáltatás díját külön-külön kell meghatározni.
A 3. § (1) bekezdés szerint a „közszolgáltatási díjat úgy kell meghatározni, hogy
a) a közszolgáltatást mőködtetı szolgáltató hatékony mőködéséhez szükséges folyamatos költségek
és ráfordítások megtérülésének, valamint a közszolgáltatás fejleszthetı fenntartásához szükséges
költségek és ráfordítások fedezetének biztosítására alkalmas legyen, és
b) ösztönözzön a közszolgáltatás biztonságos és legkisebb költségő ellátására, a közszolgáltató
kapacitásának hatékony kihasználására, valamint a hulladékkeletkezés csökkentésére és a hatékony
hulladékgazdálkodásra.
(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti költségnek és ráfordításnak minısül különösen

a) a hulladékbegyőjtés, -szállítás, -ártalmatlanítás, -hasznosítás gyakorlásához szükséges, a
hulladékkezelı létesítménynek, eszköznek a közszolgáltatással kapcsolatos üzemeltetési költsége és
ráfordítása, ideértve a fenntartással és karbantartással felmerülı költségeket és ráfordításokat is;
b) a közszolgáltatás körében mőködtetett létesítmények bezárásának, rekultivációjának,
utógondozásának és a harminc évig történı monitorozásának a díjfizetési idıszakra 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 eredı, azok felújítását, pótlását,
korszerősítését, bıvítését, rekonstrukcióját szolgáló kiadások és ráfordítások.”

A Kormány rendelet 4. §-a alapján a közszolgáltatási díjat az általános forgalmi adó nélkül számított
egységnyi díjtételek alapján kell meghatározni.
Az egységnyi díjtételek - elkülönítve - tartalmazzák:
a) a települési szilárd hulladék esetében a hulladék begyőjtésének, szállításának, szelektív
győjtésének, ártalmatlanításának,
b) a települési folyékony hulladék esetében a hulladék begyőjtésének, szállításának és
ártalmatlanításának költségeit.

A Kormány 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 Kormány 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 hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tv. 25. § (1)
bekezdésben meghatározottak szerint készített javaslata alapján - a jegyzı terjeszti elı.

Költségelemzés
A közszolgáltatók által elkészített díjkalkulációk megfelelnek a hivatkozott Kormány rendeletben
foglaltaknak.

A szilárd hulladékkezelési közszolgáltató a díjkalkuláció elkészítésénél utal a jelenlegi
gazdaságpolitikai helyzetre, mely megnehezíti a tervezést, így különbözı gazdasági prognózisok
alapján próbálta meg a változásokat (árfolyam, üzemanyagár) kikalkulálni. Utal arra, hogy jelentıs
mértékő lakossági tartozás áll fenn, melynek behajtásáról feltétlenül intézkedni szükséges. A
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tv. (továbbiakban: Hgt.) 26. § (1) bekezdése értelmében
a hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost terhelı díjhátralék és az
azzal összefüggésben megállapított késedelmi kamat, valamint a behajtás egyéb költségei adók
módjára behajtható köztartozásnak minısülnek. A díjhátralék behajtási feltételeit a Hgt. leszabályozza.

A hulladékgyőjtı edényekre lebontva elkészített díjkalkulációba beleépítésre kerültek a szállítás, - az
ártalmatlanítás,- és a tartós mőködéshez szükséges fedezet alapját szolgáló fajlagos költségek. A

ténylegesen felmerülı költségekbıl a közszolgáltató a különbözı őrmérető edények után engedményt
számított fel.
A közszolgáltató által leadott díjkalkulációban a hulladékkezelési közszolgáltatási díjak a
következıképpen alakulnak:

(A díjak tartalmazzák az évi egyszeri lomtalanítás, az elektronikai hulladékok és a szelektív
hulladék győjtésének költségeit)
(A díjak az Áfá-t nem tartalmazzák)
Edény
jelenlegi
Jelenlegi Éves
őrtartal
Egységnyi
közszolgáltatási díj
ma
díjtétel (Ft) (Ft) heti egy ürítéssel
(liter)
60
170
8840
80
240
12480
110
265
13780
120
265
13780

Tervezett
Egységnyi
díjtétel
(Ft)
178
252
278
278

Tervezett Éves
közszolgáltatási díj
(Ft) heti egy ürítéssel

Változás
(%)

9256
13104
14456
14456

4,7
5,0
4,9
4,9

A folyékony hulladékkezelési közszolgáltató a 2007. évi közbeszerzési eljárásban leadott pályázatában
vállalta, hogy a díjváltozási igényben javasolt díjnövekmény mértéke nem lehet nagyobb, mint a
tárgyévben alkalmazható legmagasabb díjtétel- KSH által közétett, az adott szolgáltatásra vetítettinflációs ráta mértékével növelt értékének a 66 %-a. Közszolgáltató a leadott díjkalkuláció értelmében
a jelenleg alkalmazott (hulladékgyőjtési,- szállítási díj: 834 Ft/m3, hulladék elhelyezési díj: 430 Ft/m3,
összesen: 1 264 Ft/m3) díjakhoz képest az elkövetkezı díjfizetési idıszakban (2009. április 1. - 2010.
március 31.) 1298 Ft/m3 + Áfa díjért végezné a szolgáltatást. Ez tulajdonképpen mindössze 2,69 %-os
növekedést jelentene.
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 Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésérıl szóló 2008.
évi CII. törvény 3. számú melléklete 6. pontjában meghatározott normatív hozzájárulás lehívásával.
A rendelet-tervezet a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tv. 24. § (2) bekezdésében
foglaltaknak megfelelıen a szomszédos önkormányzatoknak tájékoztatásul, a környezetvédelmi
felügyelıségnek véleményezés céljából megküldésre került.
Fentiek alapján az elıterjesztés 3. mellékletében szereplı rendelet-tervezetet terjesztem Tisztelt
Képviselı-testület elé:

Lajosmizse, 2009. március 16.

Kutasiné Nagy Katalin sk.
jegyzı

Elıterjesztés 1. melléklete

Elıterjesztés 2. melléklete

Elıterjesztés 3. melléklete
Felsılajos Község Önkormányzatának
.…/2009. (....) rendelete
a hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 8/2008. (III. 27.) rendelet módosításáról

Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi
XLIII. tv. 23. § f) pontjában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének a hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló
8/2008. (III. 27.) rendeletének (továbbiakban: rendelet) 15. § (8) bekezdése helyébe az alábbi (8)
bekezdés lép:
„(8) A folyékony hulladékkezelési közszolgáltató a csatorna rákötési lehetıséggel nem rendelkezı
lakossági ingatlanokról szállított szennyvízmennyiséget számlákkal leigazolja az önkormányzat felé,
aki a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésérıl szóló 2008. évi CII. törvény 3. számú melléklete
6. pontjában meghatározott normatív hozzájárulást a közszolgáltatónak havi elszámolással megtéríti.

2. §
A rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

3. §

A rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

4. §
Záró rendelkezések
(1) E rendelet 2009. április 01. napján lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejőleg hatályát veszti Felsılajos Község Önkormányzata
Képviselı-testületének hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 8/2008. (III. 27.)
rendeletének 15. § (8) bekezdése, 1. és 2. mellékletei.

Csordás László
polgármester

Kutasiné Nagy Katalin
jegyzı

Kihirdetés idıpontja: 2009. március

Kutasiné Nagy Katalin
jegyzı

1. melléklet a …/2009. (…) rendelethez

A szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási díj
legmagasabb mértéke 2009. április 1. napjától 2010. március 31. napjáig
(a díjak az Áfa-t nem tartalmazzák.)

Edény
őrtartalma
(liter)

60
80
110
120

Egységnyi
díjtétel
(Ft)

Begyőjtés,
szállítás (heti
egy ürítés/Ft)

Ártalmatlanítás (heti
egy ürítés/Ft)

Tartós
mőködéshez
szükséges
fedezet

Éves közszolgáltatási
díj (Ft) heti egy
ürítéssel

2. melléklet …/2009. (…) rendelethez

Települési folyékony hulladékkezelési közszolgáltatási díj
legmagasabb mértéke 2009. április 1-tıl 2010. március 31-ig
(a díjak az Áfa-t nem tartalmazzák.)

Az egységnyi hulladékkezelési díj legmagasabb mértéke:
- hulladékgyőjtési,- szállítási díj: …… Ft/m3
- hulladék elhelyezési díj: …… Ft/m3
Összesen (nettó):
-

……..

Ft/ m3

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

