
 

Hegyesd  község Önkormányzata  

Képviselő-testületének  

…./2012.(…….)önkormányzati rendelte  

a települési szilárd és folyékony hulladék elszállításáról, közszolgáltatás biztosításáról és a 

közszolgáltatás díjáról szóló 5/2011.(IV.1.) Önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Hegyesd   község Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. 

évi XLIII. törvény 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatok szóló 

1990. évi LXV. törvény 8 § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 

 

1. § 

A rendelet 2 melléklete helyébe e rendelet 2 melléklete lép.  

 

2. § 

 

Ez a rendelet 2012. január 1. napján lép hatályba. 

 

Monostorapáti, 2012. február  8. 

 

    Stark Sándor         Takács Lászlóné 

                         polgármester           körjegyző  

 

 

 

Kihirdetve: 2012……………  

 

Takács Lászlóné 

körjegyző   

    

 

 
 



 
 

2 melléklet  a  …./2012. (…..) önkormányzati rendelethez 

 

A települési szilárd hulladék (háztartási hulladék) 
gyűjtésére rendszeresített szabványos hulladéktároló edények 

alap- és egyszeri ürítési díja 2012. évben  
(64/2008.(III.28.)Korm.rendelet alapján 

  
A közszolgáltatás díja 

 
 
 

(1) A települési  hulladék kezelési közszolgáltatási díjat a következők szerint határozza meg:  
 
             2012. január 1-től az Észak-Balatoni Hulladékkezelési rendszer – Királyszentistváni Regionális   
             Hulladékkezelő Központ  működésének megkezdése napjáig. 
 
          a)  120 liter űrtartalmú gyűjtőedény egyszeri ürítési díja                                           318   Ft 
          b)  80 liter űrtartalmú gyűjtőedény egyszeri ürítési díja      262   Ft                                           
 
 

(2) Alábbi közszolgáltatási díjakat  az Észak-Balatoni Hulladékkezelési rendszer – Királyszentistváni 
Regionális Hulladékkezelő Központ  működésének megkezdése napjától kell alkalmazni.  

 
 
 

1 a b c d 

2  edényméret 

 3 60 liter/hét  80 liter/hét 120 liter/hét  

 4 Alapdíj  222 222 222 

 5 Ürítési díj 175 234 351 

 6 Közszolgáltatási díj összesen  397 456 573 

 
 
 
A hatósági ár a közszolgáltató által készített   költségelemzés alapján kerül megállapításra, és  a megállapított 
díjat a szolgáltató szedi be. 
 
A megállapított hatósági ár az általános forgalmi adót nem  tartalmazza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT 

 

Hegyesd    község Önkormányzata  Képviselő-testületének, a települési szilárd és folyékony 

hulladék elszállításáról, közszolgáltatás biztosításáról és a közszolgáltatás 2012. évi  díjáról  

szóló  …/2012. (…..) önkormányzati rendelethez. 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.-§-a szerint a jogszabályok előkészítése 

során előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérni a tervezett jogszabály valamennyi 

jelentősnek ítélt hatását, a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat 

megállapításai a rendelet-tervezet esetében az alábbiak:  

 

1. Társadalmi hatások 

 

A lakossági fogyasztás következtében folyamatosan növekszik a keletkező hulladékok 

mennyisége és azok veszélyessége. A település lakóinak a környezettudatos szemléletmód 

kialakítására, a környezet védelmére, a települési szilárd hulladék mennyiségének és 

veszélyességének csökkentésére, minél nagyobb arányú hasznosítására, a háztartásokban 

keletkező hulladék elszállításának és elhelyezésének megoldását célozza a rendelet. 

 

2. Gazdasági, költségvetési hatások 

 

Szolgáltatási díj csökkenésével a lakosság teherbíró képessége javul, hátralékosok száma 

csökkenhet.    

 

3. Környezeti és egészségügyi következmények 

 

A rendelet megalkotása a természetes és épített környezet védelmére, környezetszennyezés 

megakadályozására, a környezet-illetve a talaj terhelésére, a talajvizekre, és ez által az emberi 

egészség védelmére van hatással. A település egyes részein tapasztalható rendezetlenség, a 

hulladékok elhelyezési, kezelési gyakorlatának környezetet veszélyeztető volta, a természeti 

erőforrásokkal való takarékosság hiányai, az aránytalanul nagy hulladékkeletkezési hányad, a 

hulladékhasznosítás alacsony mértéke és a környezetkímélő hulladékártalmatlanítási 

kapacitások növelése a cél. 

 

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 

 

A rendelet megalkotásának adminisztratív terhet befolyásoló hatása nincs. 

 

       5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei 

 

Magasabb szintű jogszabállyal összhangban kell lenni a helyi önkormányzati rendeletnek.   

Mulasztásos törvénysértés miatt törvényességi észrevétel a Kormányhivatal részéről. 

 

     6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek 

A jogszabály alkalmazásához szükséges  személyi, szervezeti, tárgyi feltételek  rendelkezésre 

állnak. 

Monostorapáti, 2012. február 8 .                         Takács Lászlóné  

       körjegyző  

 



 

           Indoklás 

 

1. §-hoz  

 

 Egyes törvények Alaptörvénnyel összefüggő módosításáról szóló 2011. évi CCI. törvény 

196. §-a módosította a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvényt. A 

hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 57. § (1) bekezdése alapján a 

hulladékkezelési közszolgáltatási díj legmagasabb mértéke 2012. évben nem haladhatja meg 

az önkormányzati képviselő-testület által rendeletben 2011. évben megállapított 

közszolgáltatási díj legmagasabb mértékét.  

 

      2.§-hoz  

 Hatályba léptető rendelkezést tartalmazza.  

 

 

 

 

 

 

      
 


