
Előterjesztést készítette: Pfilfné Bagics Judit körjegyző 

Előterjesztés Gecse Község Önkormányzata 2012. június 26–i testületi ülésére 
 
Tisztelt Képviselők! 
 
2011. év végén nem került sor a szemétszállítási díj változtatására amiatt, hogy a 
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény változása még folyamatban volt, nem 
lehetett tudni annak végleges formáját. Időközben megtörtént a törvény módosítása. az 57. § 
szabályozza az ürítési díj mértékének változtatására vonatkozó rendelkezéseket. 
 
„57. § (1) A hulladékkezelési közszolgáltatási díjként fizetendő egyszeri ürítési díj mértéke 
2012. évre, ha 2011. évre az egyszeri ürítési díj mértéke 
a) meghaladta a 120 l méretű tárolóedény esetében a nettó 650 Ft-ot, vagy ennek más 
űrmértékű tárolóedényhez viszonyított arányos összegét, nem haladhatja meg a 2011. évre 
megállapított egyszeri ürítési díj mértékét, 
b) nem haladta meg a 120 l méretű tárolóedény esetében a nettó 650 Ft-ot, vagy ennek más 
űrmértékű tárolóedényhez viszonyított arányos összegét, legfeljebb 650 Ft-ig, vagy ennek 
arányos mértékéig emelhető. 
(2) Ha 2012. évre a közszolgáltatási díj alapdíj (rendelkezésre állási díj) és ürítési díj 
megállapításával történik, a közszolgáltatási díj egyszeri ürítésre eső mértéke nem haladhatja 
meg az (1) bekezdésben meghatározott összeget. 
58. § Az 57. §-ban meghatározott rendelkezéseket a 2012. április 15-től fizetendő 
közszolgáltatási díjak tekintetében kell alkalmazni.” 
 
A Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 
megküldte önkormányzatunk részére azon határozatot, melyben a társulási tanács elfogadta a 
július 1-től érvényes ürítési díjakat. (Ezen levél az előterjesztés mellékletét képezi.) Ezen  
 
A jelenleg hatályban lévő díjak (nettó) 
 
Rendelkezésre állási díj 8.451,- Ft/önálló ingatlan/év 
Bio hulladék 120 literes gyűjtőedény 379,- Ft/ürítés 
Maradék hulladék 120 literes gyűjtőedény 433,- Ft/ürítés 
 
A javasolt díjtételek (nettó): 
 
Rendelkezésre állási díj 8451 Ft/év/ingatlan 
Bio hulladék ürítési díja 400 Ft/ürítés 
 Maradék hulladék ürítési díja 460 Ft/ürítés 
 
Fentiekből látható, hogy a rendelkezésre állási díj változatlan maradna, s az egyes ürítések 
díja emelkedne. Az emelés a jelenleg hatályos jogszabályi feltételeknek megfelel. 
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselőket a rendelet-tervezet megvitatására. 
 
Gecse, 2012. június 7. 
 
 Istenes Gyula polgármester 
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Tisztelt Polgármester Asszony/Úr! 
Tisztelt Jegyző Asszony/Úr! 
 
 
Tájékoztatom, hogy a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 
Társulási Tanácsa 2012. május 31-én tartott ülésén megtárgyalta „A GYŐR-SZOL 
Zrt. által javasolt 2012. évi közszolgáltatási díj megvitatása és elfogadása” c. előterjesztést. 
 
A Társulási Tanács az alábbi határozatokat hozta: 
 
21/2012. (V.31.) TT számú határozat 
Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a 
társulás területén alkalmazandó 2012. évi szilárdhulladék kezelésének közszolgáltatási díjait 
2012. július 1. napjától kezdődően az alábbiak szerint elfogadja: 
 
Rendelkezésre állási díj 8451 Ft/év/ingatlan 
   
Bio hulladék ürítési díja 400 Ft/ürítés 
Maradék hulladék ürítési díja 460 Ft/ürítés 
Vegyes hulladék ürítési díja 420 Ft/ürítés 
A javasolt közszolgáltatási díjak az általános 
forgalmi adót nem tartalmazzák.  
Határidő: azonnal 
Felelős: Hegyi Zoltán, Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 
Társulási Tanács elnöke 
 
22/2012. (V.31.) TT számú határozat 
Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa felkéri a 
társulást alkotó önkormányzatokat, hogy saját rendeletükben a díjakat fogadják el, tekintettel 
a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás társulási megállapodását 
tartalmazó alapító okiratának VI. Díjpolitika fejezetében foglaltakra.  
Határidő: azonnal (az önkormányzatok felé megküldésre) 
Felelős: Hegyi Zoltán, Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás  
Társulási Tanács elnöke 
Határidő: 2012. június 30. (önkormányzati rendelet elfogadására) 
Felelős: a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulást alkotó 
önkormányzatok polgármesterei 
                       
 A fentiek alapján kérem, hogy a díjakat önkormányzati rendeletben szíveskedjenek elfogadni, 
amelyet előre is köszönök. 
 

Tisztelettel: 
Hegyi Zoltán 

Társulási Tanács elnök 
nevében és megbízásából 

 
Horváth István 
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Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.(VI…) önkormányzati 
rendelete a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 

3/2011.(I.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Gecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. 
évi XLIII. törvény (Hgt.) 23. § f) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8.§ (1) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. § A települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 
3/2011.(I.28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe ezen rendelet 1. 
melléklete lép. 

2. § A rendelet 2012. július 1-jén lép hatályba. 
 
 
 …………………………………….. ………………………………………. 
 Istenes Gyula   Pfilfné Bagics Judit 
 polgármester körjegyző 
 
 
A rendelet kihirdetve: 2012. június …. 
 
 
  ……………………………… 
  Pfilfné Bagics Judit  
  körjegyző 
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1. melléklet a 3/2011.(I.28.) önkormányzati rendelethez 
 
 
A lakosság részére biztosított hulladékkezelési közszolgáltatás díja 2012. július 1-től: 
 
1. Rendelkezésre állási díj 8.451,- Ft/önálló ingatlan/év 
2. Bio hulladék 120 literes 

gyűjtőedény 
400,- Ft/ürítés 

3. maradék hulladék 120 literes 
gyűjtőedény 

460,- Ft/ürítés 

 
A táblázatban feltüntetett díjakat a mindenkor hatályos ÁFA terheli. (A táblázatban 
feltüntetett díjak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.)  
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Indokolás 
 
A rendeletmódosítást a Hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a 
továbbiakban: Hgt.) és a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Társulás által hozott, 
díjemelésről szóló döntés tette szükségessé. A Hgt 23. § f) pontja alapján a települési 
önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati rendeletben állapítja meg az 
ingatlantulajdonost terhelő díjfizetési kötelezettséget, az alkalmazható díj legmagasabb 
mértékét, megfizetésének rendjét, az esetleges kedvezmények eseteit vagy a szolgáltatás 
ingyenességét – így a díjemelés esetén az új díjat is. Ennek megfelelően került módosításra a 
rendelet 1. melléklete, mely az új díjakat tartalmazza. Az új díjak 2012. július 1-től 
érvényesek. 
 
 

Előzetes hatásvizsgálat 
 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a szerint a jogszabály előkészítője - a 
jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes hatásvizsgálat elvégzésével 
felméri a szabályozás várható következményeit.  
 
Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai az önkormányzati rendelet-tervezet esetében az 
alábbiak:  
 
Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:  
Az önkormányzat gondoskodik a magánszemélyeknél keletkezett hulladék folyamatos, rendszeres 
elszállításáról megfelelő közszolgáltató munkáját igénybe véve. 
 
Környezeti és egészségügyi következményei:  
 
A szabályozásnak környezeti következményei, hogy mivel az alapdíj mértéke nem kerül emelésre, 
elméletileg ösztönöznie kellene a lakosságot a precíz, szelektív gyűjtésre, ezáltal saját kiadásai 
csökkentésére. 
 
Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:  
Az önkormányzatra nézve adminisztratív következményei nincsenek a jogszabálynak. 
 
A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei:  
A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. Törvény (a továbbiakban: Hgt.) 21. § (1) 
bekezdése értelmében a települési önkormányzatok kötelezettsége – kötelezően ellátandó 
közszolgáltatásként – az ingatlantulajdonosoknál keletkező települési hulladék kezelésére 
hulladékkezelési közszolgáltatás (a továbbiakban: közszolgáltatás) megszervezése és fenntartása. 
A közszolgáltatás helyi szabályait a települési önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati 
rendeletben szabályozza a Hgt. 23. §-a szerint. A fizetendő díj mértékére vonatkozó iránymutatást 
az 57.-58. § tartalmaz. Ezen jogszabályi felhatalmazás alapján állapítja meg a közszolgáltatásért 
fizetendő térítési díjak mértékét az önkormányzat. 
 
Vaszar, 2012. június 12. 
 
 Pfilfné Bagics Judit körjegyző 
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