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Elıterjesztés 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 

2012. május 31-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./3608/20/2012. 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
 A márciusi soros testületi ülésen Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-
testületének a hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 4/2010. (III. 11.) önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló 6/2012. (III. 30.) önkormányzati rendeletben meghatározásra 
került a települési szilárd és folyékony hulladékkezelési közszolgáltatási díj, valamint a 
díjfizetési idıszak is. 
 
 A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (továbbiakban Hgt.) akkori 
rendelkezésinek megfelelıen a közszolgáltatási díj legmagasabb mértéke nem lett magasabb a 
2011. évben alkalmazott díjaknál. 
 
 A Hgt. 57. § (1) bekezdés b) pontja idıközben módosult, mely alapján a 
hulladékkezelési közszolgáltatási díjként fizetendı egyszeri ürítési díj mértéke 2012. évre, ha 
2011. évre az egyszeri ürítési díj mértéke nem haladta meg a 120 l mérető tárolóedény 
esetében a nettó 650 Ft-ot, vagy ennek más őrmértékő tárolóedényhez viszonyított arányos 
összegét, legfeljebb 650 Ft-ig, vagy ennek arányos mértékéig emelhetı. E rendelkezést a 
2012. április 15-tıl fizetendı közszolgáltatási díjak tekintetében kell alkalmazni: 
 Fenti módosítás következtében a Saubermacher-Magyarország Kft. leadta az új 
díjfizetési idıszakra vonatkozó díjkalkulációját, mely az elıterjesztés 2. mellékletét képzi. 
 
Az emelés mértékére tett javaslat a Hgt. rendelkezéseinek megfelel. 
 

Költségelemzés a szilárd hulladékszállításra vonatkozóan 
 

A közszolgáltató által elkészített díjkalkuláció megfelel a települési hulladékkezelési 
közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008. (III. 28.) 
Kormányrendeletben (továbbiakban: Kormányrendelet) foglaltaknak. A közszolgáltató által 
készített díjkalkulációban a díj meghatározása kéttényezıs kalkulációval készült, mely alapján 
a költségek egy része az edény őrtartalma, míg a költségek így nem osztható része 
háztartásonként került meghatározásra. A közszolgáltató a közszolgáltatási díj számításánál 
nem alkalmazott díjképletet, viszont meghatározta a díjszámítás módszertanát (sémáját). 
 

Az alkalmazott költségelemzési séma alapján a hulladékmennyiség alapján kalkulált 
díjtényezı az ártalmatlanítási díj (mely magába foglalja a Kecskeméti Regionális 
Hulladéklerakó utógondozási és monitorozási költségeit is).  
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A költségek nem osztható része, úgymint személyi jellegő költségek, dologi jellegő költségek, 
díjbeszedés, számlázási és adminisztrációs költségek, tartós mőködéshez szükséges fedezet 
háztartásonként került meghatározásra. 
 

A közszolgáltató hulladékgyőjtı edényekre bontva készítette el díjkalkulációját, 
melybe beépítésre kerültek az évi egyszeri lomtalanítás költségei. Az elektronikai 
hulladékgyőjtés ingyenes. 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 az Áfá-t nem tartalmazzák) 

Edény 
őrtartal

ma 
(liter) 

Jelenlegi 
Egységnyi 
díjtétel (Ft) 

Jelenlegi Éves 
közszolgáltatási 
díj (Ft) heti egy 

ürítéssel 

Tervezett 
Egységnyi 
díjtétel (Ft) 

Tervezett Éves 
közszolgáltatási díj 

(Ft) heti egy 
ürítéssel 

Változás 
(%) 

35 115,38 6.000.- 138,01 7.177.- 19,61 
60 220,19 11.450.- 258,39 13.436.- 17,34 
80 277,88 14.450.- 318,79 16.577.- 14.72 
110 334,62 17.400.- 377,58 19.634.- 12,84 
120 334,62 17.400.- 377,58 19.634.- 12,84 

 
 
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. 

 
Összegezve az eddigieket a T. Képviselı-testületnek döntenie kell, hogy elfogadja-e a 
Saubermacher-Magyarország Kft. új díjkalkulációját, mely értelmében a fenti táblázat alapján 
több mint 10 %-os díjemelkedés várható. 
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Fentiek alapján az elıterjesztés 1. mellékletében szereplı rendelet-tervezetet terjesztem 
T. Képviselı-testület elé: 
 
Lajosmizse, 2012. május 24. 
 Basky András s.k. 
 polgármester 
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Elıterjesztés 1. 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 rendelet 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 2. melléklete helyébe az 1. 
melléklet lép. 

 
2. § 

 
(1)  Nem lép hatályba Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 

hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 4/2010. (III. 11.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló 6/2012. (III. 30.) önkormányzati rendeletének 1. melléklete. 

 
3.  § 

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

veszti. 
 
 
 Basky András Kutasiné Nagy Katalin   
 polgármester jegyzı  
 
 
A rendelet kihirdetésének napja: 2012. … 
 
 
                                            Kutasiné Nagy Katalin 
                                            jegyzı  
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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.) 
 
 

 A 
 
Edény 
őrtar-
talma 
(liter) 

B 
 

Egység-
nyi 

díjtétel 
(Ft) 

C 
 

Begyőjtés, 
szállítás (heti egy 

ürítés/Ft) 

D 
 
Ártalmat-

lanítás 
(heti egy 
ürítés/Ft) 

E 
Éves 

közszolgáltatási 
díj (Ft) heti egy 

ürítéssel 

1. 35 138,01 92,58 56,12 7.177 

2. 60 258,39 185,16 73,23 13.436 

3. 80 318,79 185,16 133,63 16.577 

4. 110 377,58 185,16 192,42 19.634 

5. 120 377,58 185,16 192,42 19.634 

„ 
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        Elıterjesztés 2. melléklete 
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