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Tisztelt Képviselő-testület!
Az Országgyűlés által elfogadásra került a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV.
számú törvény (a továbbiakban törvény), mely kihirdetése 2012. november 30-i
dátummal megtörtént. A törvény szövegezése szerint az új szabályozás
többletkiadásokat ró a közszolgáltatókra, mely alapján a hulladéklerakóban 2013.
január 1-jétől elhelyezésre kerülő hulladék után 3.000,- Ft/tonna lerakási járulék
fizetése válik kötelezővé. Továbbá az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség felé
a közszolgáltatóknak lakosonként 100,- Ft felügyeleti díjat kell fizetnie. A törvény
91. § (2) pontja értelmében a 2013. évi hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj
legmagasabb mértéke legfeljebb 4,2%-kal történő megemeléssel térhet el a 2012.
december 31-én alkalmazott bruttó díjhoz képest. A hulladékról szóló törvény 47. § (4)
pontja értelmében a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat 2013. január 1-jétől a
Magyar Energia Hivatal javaslata alapján a miniszter rendeletben állapítja meg.
Tekintettel arra, hogy a fenti 4,2%-os emelés a közszolgáltató megemelkedett
költségeinek fedezetét nem biztosítja, a közszolgáltató ügyvezetője javaslatot tett a díj
2012. december 30-i hatállyal történő megemelésére. A rendeletmódosítás hatályba
lépését követően – tekintettel arra, hogy január 1-jével megszűnt a képviselő-testület
díjmegállapító hatásköre – a teljes rendeletet hatályon kívül kell helyezni.
A fentiekre tekintettel az Öko-Dombó Környezet- és Hulladékgazdálkodási Kft. 2012.
december 14-i dátummal taggyűlést tart, mely napirendi pontjai között szerepel a
települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás legmagasabb díjára
benyújtott javaslat. A taggyűlés időpontjának kiválasztását és a Képviselő-testülettel
egy időpontra helyezését az is indokolja, hogy a Képviselő-testület felhatalmazása
esetén a Polgármester képviselhesse a testület álláspontját a taggyűlésen, és a javaslat
tárgyalása és a taggyűlés elfogadó határozat hozatala esetén a Képviselő-testület
dönthet az alábbi rendelettervezet elfogadásáról.
Mint a napirendi pont előterjesztője fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy az
előterjesztés a Kft. által leadott adatok alapján készült, csupán polgármesteri
kötelezettségemből fakadóan vállaltam fel a díjemelés testület elé vitelét, ami nem
jelenti azt, hogy előadóként azzal egyet is értek.
Szabó Loránd
polgármester
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Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
../2012 (......) önkormányzati rendelete
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás legmagasabb
díjáról
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdésének a) pontjában és (2) bekezdésében, továbbá a hulladékgazdálkodásról
szóló 2000. évi XLIII. törvény 23. § f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. §
A települési szilárd hulladék kezelésére az önkormányzat által szervezett helyi
közszolgáltatás legmagasabb egységnyi díjtételeit (a továbbiakban: közszolgáltatási
díj) az 1. melléklet tartalmazza.
2. §
A többlethulladék elhelyezésére is rendszeresített hulladékgyűjtési zsák darabonkénti
általános forgalmi adó nélkül számított díja 272,-Ft, mely tartalmazza a hulladék
kezelésének költségeit.
3. §
(1) A szelektív hulladékgyűjtés térítésmentesen vehető igénybe.
(2) Az Erzsébet utcai hulladéklerakó térítésmentesen vehető igénybe a települési
szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló önkormányzati
rendeletben meghatározottak szerint.
4. §
Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a települési szilárd hulladékkal
kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet rendelkezései az
irányadóak.
5. §
Ez a rendelet 2012. december 31-én lép hatályba és a hatályba lépést követő napon
hatályát veszti.
6. §

4
E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács
2006/123/EK irányelvének való megfelelést szolgálja.
7. §
Hatályát veszti a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás
legmagasabb díjáról szóló 30/2012. (VIII. 16.) önkormányzati rendelet.

Szabó Loránd
polgármester

dr. Gábor Ferenc
jegyző
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1. melléklet a .…/2012. (….) önkormányzati rendelethez
Az általános forgalmi adó nélkül számított legmagasabb egységnyi közszolgáltatási
díjtételek:

1. Heti egyszeri ürítés esetén
A)
B)
Edény-méret (liter)
nettó egységár
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

35
50
70
110
120
240
770
1 100
4 300

161 Ft
230 Ft
322 Ft
506 Ft
552 Ft
1 104 Ft
3 542 Ft
5 060 Ft
19 780 Ft

2. Heti kétszeri ürítés esetén
A)
B)
Edény-méret (liter)
nettó egységár
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

35
50
70
110
120
240
770
1 100
4 300

161Ft
230 Ft
322 Ft
506 Ft
552 Ft
1 104 Ft
3 542 Ft
5 060 Ft
19 780 Ft

C)
nettó egyhavi díj
697 Ft
996 Ft
1 394 Ft
2 191 Ft
2 390 Ft
4 780 Ft
15 337 Ft
21 910 Ft
85 647 Ft

C)
nettó egyhavi díj
1 394 Ft
1 992 Ft
2 789 Ft
4 382 Ft
4 780 Ft
9 561 Ft
30 674 Ft
43 820 Ft
171 295 Ft

