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Tisztelt Képviselő-testület!
2011. évben a Képviselő-testület 24/2010. /XII.29./ számú önkormányzati
rendeletének megfelelően 16.000,-Ft+ÁFA/háztartás/év összegért gyűjtöttük és
szállítottuk a lakossági kommunális hulladékot.
A 2012. évi szemétszállítási díj megállapításának jogszabályi alapját a
hulladékgazdálkodásról szóló 200. évi XLIII. Tv. /továbbiakban: Hgt./, a
települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes
szakmai szabályairól szóló kormányrendelet /továbbiakban: korm. rend./ és a
helyi önkormányzat 2012. január 1-jén hatályba lépő 15/2011. /VI.30./ rendelete
képezi. A Hgt. 25. §-a szerint a közszolgáltatás díját az elvégzett
közszolgáltatással arányosan kell meghatározni a korm. rendeletben
foglaltaknak alapján.
A korm. rend. 3. §-a többek között kimondja, hogy a közszolgáltatás díját úgy
kell meghatározni, hogy a közszolgáltatást működtető szolgáltató hatékony
működéséhez szükséges folyamatos költségek és ráfordítások megtérüljenek,
ösztönözzön a közszolgáltatás biztonságos, hatékony, költségtakarékos
ellátására.
A Képviselő-testület rendeletének 21. §-a tartalmazza a díjmegállapítás
szabályait, mely szerint évente külön rendeletben kell meghatározni, s a díjat
negyedévente egyenlő részletekben kell megfizetni.
A Hgt. 25. § /4/ bekezdése szerint a díjra vonatkozó költségelemzést a
közszolgáltató javaslata alapján a jegyző terjeszti a testület elé a rendelet
elfogadását megelőzően.
A Hgt. 29. 0 /1/ bekezdése kimondja, hogy a közszolgáltató évente köteles
közszolgáltató tevékenységéről részletes költségelszámolást készíteni és azt a
települési önkormányzatnak benyújtani.
A 2011. évben a köztisztaság fenntartásáról és a települési hulladékok
kezeléséről szóló rendelet tárgyalásakor e kötelezettségnek a közszolgáltató már
részben eleget tett, de az azóta eltelt időszakot is figyelembe véve a
közszolgáltatói tevékenységről költségelemzéssel együtt az előterjesztés
keretében a testület 2011. 12. hóban elfogadta a díjemelésre tett 9 %-os
javaslatot, melyet sajnos vissza kellett vonni a parlament által hozott törvény
értelmében. Csak a 2 %-os ÁFA emelésre volt lehetőségünk.
2012.-ben az országgyűlés új törvényt fogadott el.

2012. évi XXVIII. törvény
a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény
módosításáról*
1. § A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a
továbbiakban: Hgt.) 57. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„57. § (1) A hulladékkezelési közszolgáltatási díjként fizetendõ egyszeri
ürítési díj mértéke 2012. évre, ha 2011. évre az
egyszeri ürítési díj mértéke
a) meghaladta a 120 l méretû tárolóedény esetében a nettó 650 Ft-ot,
vagy ennek más ûrmértékû tárolóedényhez
viszonyított arányos összegét, nem haladhatja meg a 2011. évre
megállapított egyszeri ürítési díj mértékét,
b) nem haladta meg a 120 l méretû tárolóedény esetében a nettó 650 Ftot, vagy ennek más ûrmértékû
tárolóedényhez viszonyított arányos összegét, legfeljebb 650 Ft-ig, vagy
ennek arányos mértékéig emelhetõ.
* A törvényt az Országgyûlés a 2012. április 2-i ülésnapján fogadta el.
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(2) Ha 2012. évre a közszolgáltatási díj alapdíj (rendelkezésre állási díj)
és ürítési díj megállapításával történik,
a közszolgáltatási díj egyszeri ürítésre esõ mértéke nem haladhatja meg
az (1) bekezdésben meghatározott összeget.”
2. § A Hgt. a következõ 58. §-sal egészül ki:
„58. § Az 57. §-ban meghatározott rendelkezéseket a 2012. április 15-tõl
fizetendõ közszolgáltatási díjak tekintetében
kell alkalmazni.”
3. § Ez a törvény a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
Ezen törvény értelmében javaslom, hogy az elfogadott + 7%-os díjemelést 2012.
május 01-től a testület fogadja el.

Határozati javaslat
Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a
2012. évi hulladékkezelési díj módosításáról szóló javaslatot.
1. / A 2012. évi hulladékkezelési díj módosításáról külön rendeletet alkot.
Pásztó, 2012. április 20.

Dr. Tasi Borbála
címzetes főjegyző

Robotka Róbert
ügyvezető igazgató

Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete
………./2012. /………./ önkormányzati rendelete
a lakossági szilárd hulladékgyűjtés, -szállítás, elhelyezés
ártalmatlanítás díjának megállapításról
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi
XLIII. tv. 23. §-a alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 8. § (4)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú
Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának és az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Pásztói
Szervezete véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § (1) Pásztó Város közigazgatási területén a közszolgáltatási díj – egységese – állandó
lakóingatlanra
a./ 16.776,-Ft + ÁFA/lakás/év 110 l-es kuka igénybevétele esetén
b./ 13.422,-Ft + ÁFA/lakás/év 60 l-es kuka igénybevétele esetén
(2) A szolgáltatás évi 52 hetet figyelembe véve lakásonként heti egy alkalommal 110 és
60 literes edénytérfogatú lakossági kommunális szilárd hulladék összegyűjtését, elszállítását
és ártalmatlanítását jelenti.
(3) A közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost szemétszállítási díj terheli,
amit negyedévente kell megfizetnie 2012. II-IV. negyedévekben a következők szerint:.
a./ 110 l-es kuka igénybevétele esetén
II. negyedév: 4.194,-Ft + ÁFA
- április: 1.334,-Ft + ÁFA
- május: 1.430,-Ft + ÁFA
- június: 1.430,-Ft + ÁFA
III. negyedév: 4.291,-Ft + ÁFA
IV. negyedév: 4.291,-Ft + ÁFA
b./ 60 l-es kuka igénybevétele esetén
II. negyedév: 3.356,-Ft + ÁFA
- április: 1.066,-Ft + ÁFA
- május 1.145,-Ft + ÁFA
- június: 1.145,-Ft + ÁFA
III. negyedév: 3.433,-Ft + ÁFA
IV. negyedév: 3.433,-Ft + ÁFA
(4)

A közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlan tulajdonost 2013. január 1-től a
szemétszállítási díj terheli a következők szerint:
a./ 110 l-es kuka igénybevétele esetén
- negyedévente 4.291 Ft+ ÁFA
b./ 60 l-es kuka igénybevétele esetén
- negyedévente 3.433 Ft+ ÁFA

-2(5) Üdülőingatlan tulajdonosok esetében a (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével
26 hét igénybevett szolgáltatást kell megfizetnie.
(6) Az ingatlantulajdonost terhelő díjhátralék adók módjára behajtható köztartozás.
2. § Ez a rendelet 2012. május 1-jén lép hatályba.
3. § Hatályát veszti az 1/2012. /I.27./ önkormányzati rendelet.

Pásztó, 2012. április 20.

Sisák Imre
polgármester

Dr. Tasi Borbála
címzetes főjegyző

