
Mátraszele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

15/201 l.(XII.22)önkormányzati rendelete 

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatás helyi 

szabályainak módosításáról 

Mátraszele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 8/2010.(XII.22.) és a 21/2004.(XII.30.) 

rendelettel módosított 10/2001.(XII.21.) Kt. számú rendeletét (továbbiakban: R.) a következők szerint 

módosítja: 

A R. 3. számú melléklete az e rendelet 1. számú melléklete szerint módosul. 

2.§. 

A rendelet 2012. január 1. napján lép hatályba. 

Mátraszele, 2011. december 21. 

Bornai Attiláné 

körjegyző megbízottja pénzügyi főelőadó 

Kihirdetési záradék.: 

A 15/201 l.(XII.22.)rendelet kihirdetése 2011.december 22.napján megtörtént. 

Mátraszele, 2011.december 22. 

  ------ 1  .....  " ' / 

Bornai Attiláné 

körjegyző megbízottja 

pénzügyi főelőadó  

 

polgármester 



Mátraszele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

15/2011.(XII.22.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos 

hulladékkezelési közszolgáltatás helyi szabályainak módosításáról 

l.számú melléklet 

A lakosság hulladékkezelési közszolgáltatás 2012. január 1. - december 31. között 

alkalmazandó általános forgalmi adó nélküli díja 

1. ) A települési szilárd hulladékkezelés 2012. évi egységnyi közszolgáltatási díja: 

1.1. egységnyi szállítási díj:1,02 Ft/l egységnyi ártalmatlanítási díj:

0,53 Ft/l egységnyi közszolgáltatási díj:

 1,55 Ft/l 

1.2. egyéni számlázás díja: 105 Ft/hó/háztartás 

2. ) A fizetendő közszolgáltatási díj az egységnyi 

díjtételnek és a szolgáltatás mennyiségének, illetve a hetigyakoriság szorzata, növelve az 

egyéni számlázás költségével. 

Fizetendő közszolgáltatási díj havonta: 810 Ft + egyéni számlázás díja 

negyedévente: 2430 Ft + egyéni számlázás díja évente: 

9719 Ft + egyéni számlázás díj a 

3. ) Az önkormányzat a díj 50 %-ának megfelelő támogatást nyújt annak a díjfizetésre 

kötelezettnek, aki a 70. életévét betöltötte és akinek a háztartásában kizárólag 70. életévét 

betöltött személyek élnek. 
Az életkor megállapításánál az év első napján fennálló életkort kell figyelembe venni. 

Az önkormányzat a díj 100 %-ának megfelelő támogatást nyújt annak a díjfizetésre kötelezettnek, aki a 75. 

életévét betöltötte és akinek a háztartásában kizárólag 75. életévét betöltött személyek élnek. 

Az életkor megállapításán áll az év első napján fennálló életkort kell figyelembe venni. A 

díjtámogatás összegét az önkormányzat az éves költségvetése terhére számolja el. 

4. ) A zsákos szállítás díja 205 Ft/zsák. 

Mátraszele, 2011. december 21. 

A ,( . .rá--*-,'  .....  

Vincze László Bornai Attiláné ^ 

polgármester körjegyző megbízottja 

pénzügyi főelőadó
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Körjegyzőség Mátraterenye-Mátraszele-Nemti 

3142. Mátraszele, Szabadság út 65.  

./2011. I. 

INDOKOLÁS 

A szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatási díj helyi szabályozásához 

Az önkormányzat többször módosított 10/2001. (XII. 21.) rendelete szabályozza a 

szilárdhulladék-kezelési közszolgáltatás alapvető helyi szabályait. A rendelet 1. számú melléklete egy 

évre határozza meg a közszolgáltatás díját.  

A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény, valamint a települési hulladékkezelési 

közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008.(111.28.) 

Korm.rendelet a közszolgáltatási díj megállapítása érdekében a közszolgáltató részére kötelező 

díjkalkuláció elkészítését írja elő.  

A kalkulációnak tartalmaznia kell a közszolgáltatás biztonságos ellátásához szükséges és indokolt 

költségeket, szolgáltatási mennyiségeket és minden olyan igény szerinti alapadatot, mely a 

szolgáltatás, ellenszolgáltatás egyenértékűségének elvét segíti érvényre juttatni.  

A költségkalkuláció a 2012. évre várható 4,2 % -os infláció mértékével számol és összességében 4,1 

%-os mértékű emelést javasol. (Az új hulladékgazdálkodási törvény elfogadásával - a közszolgáltatási 

díj mértékét jelentősen befolyásoló - új járulékforma kerülhet bevezetésre, amelyet követően 

díjmódosítás válhat szükségessé. )  

Az önkormányzat rendeletének melléklete 1. pontja a korábbi években már megszokott tagolásban a 

közszolgáltató kalkulációja alapján tartalmazza az egységnyi szállítási díjat, az egységnyi 

ártalmatlanítási díjat, amelyek az éves díj számításának alapjai. A fizetendő közszolgáltatási díj havi, 

negyedéves és éves bontásban jelenik meg. növelve az egyéb költségekkel, amely Mátraszele esetében 

az egyéni számlázás díját jelenti. A díjak általános forgalmi adó nélküli díjak.  

Mátraszele, 2011. december 

Balogh Maja  
körjegyző  
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Szám: 



Körjegyzőség 

Mátraterenye-Mátraszele-Nemti 

3142. Mátraszele, Szabadság út 65.  

/2011./II. 

HATÁSVIZSGÁLAT A szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatási díj helyi 

szabályozásához 

1. ) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása 

A közszolgáltatási díjat szabályozó helyi rendelet a lakosságra közvetlen hatással bír. Lassan széles 

körben elfogadottá válik a szolgáltatás igénybevételi kötelezettség, s ebből eredően a díjfizetési 

kötelezettség is. A gazdasági helyzet súlyosbodása, a mélyülő válság, a lakossági teherbíró képességet 

is próbára teszi. Éppen ezért minden kötelező szolgáltatás, s minden díjemelkedés kedvezőtlenül 

befolyásolja a lakosság közérzetét. Különösen igaz ez a szerényebben élő és kevésbé 

környezettudatosabb életmódot folytató nyugdíjas korú lakosságra.  

A közszolgáltatási díjak növekedése az önkormányzati költségvetésre is hatással van. A szilárd 

hulladékszállítási díjra is vonatkozik ez, mivel adók módjára behajtandó köztartozásról van szó. A 

szolgáltatási díjat önként nem fizetők aránya egyre növekszik, s ezt az önkormányzatnak kell a 

szolgáltató részére - a behajtásig - megelőlegezni, megfizetni.  

2. ) Környezeti, egészségügyi követelmények 

A szilárd hulladékkezelés, szállítás módja közvetlenül befolyásolja a környezete t, ebből eredően 

egészségünket is.  

A jelenlegi közszolgáltató színvonalas, szakszerű körülmények biztosításával látja el a feladatát. A 

szolgáltatási díj képzése a vonatkozó jogszabályok alapján biztosítja a fejlesztési, felújítási költségek 

megtérülését is. 

3. ) Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 

A díjnövekedésnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása az önkormányzatnál az adóhatósági 

munkában jelenhet meg. Az elszegényedés következményeként jelentkező kintlévőség teljes behajtása 

egyre lehetetlenebb helyzet elé állítja az adóhatóságot.  

4. ) A jogalkotás szükségessége, elmaradásának következménye 

A képviselő-testületnek törvényi kötelezettsége, hogy a közszolgáltató által készített kalkuláció 

figyelembevételével a közszolgáltatás díját szabályozza.  

5. ) Alkalmazáshoz szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek 

A közszolgáltatási díj módosítása a személyi, 1 tárgyi és pénzügyi feltételekben az önkormányzattól 

nem kíván többletforrást.  ,, , 

Szám: 



Mátraszele, 2011. december 

 

 


