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ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület 2012. április 26-i ülésére
a települési szilárd hulladékgazdálkodás 2012. évi közszolgáltatási díjának részletes költségelemzésére
Tisztelt Képviselő-testület!
A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 25.§ (4) bekezdése kimondja, a közszolgáltatás díját
meghatározó önkormányzati rendelet elfogadását megelőzően, a környezetvédelem általános szabályairól szóló 1995.
évi LIII. törvény szerinti vizsgálati elemzés részeként a közszolgáltatás rendjére és módjára tekintettel részletes
költségelemzést kell készíteni.
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 87/2012. (III.29.) számú határozatával döntött a szilárd
hulladékgazdálkodás 2012. évi közszolgáltatási díjának részletes költségelemzés elfogadásáról.
2012. január 1-jén lépett hatályba a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (továbbiakban Hgt.) 57. §a az alábbi szöveggel:
„57. § (1) A hulladékkezelési közszolgáltatási díj legmagasabb mértéke 2012. évben nem haladhatja meg a
települési önkormányzat képviselő-testülete által rendeletben 2011. évre megállapított hulladékkezelési
közszolgáltatási díj legmagasabb mértékét. (2) Ha az egységnyi díjtétel mértéke nem éri el 2011. évre a települési
önkormányzat képviselő-testülete által rendeletben megállapított közszolgáltatási díj legmagasabb mértékét, a
közszolgáltatási díj legmagasabb mértéke 2012. évben nem haladhatja meg a 2011. december 31-én alkalmazott
díjat.”
A fenti rendelkezés „díjstop” néven ment át a köztudatba.
A Hgt. módosításáról szóló 2012. évi XXVII. törvény az alábbiak szerint részlegesen feloldotta a díjstop szabályait:
„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 „díjstop” feloldása miatt a közszolgáltatóknak haladéktalanul el kell készíteniük a hivatkozott törvényi rendelkezést
és a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008.
(III.28.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kr.) előírásait figyelembe vevő díjkalkulációt és azt a Hgt. és a Kr.
rendelkezési szerint a települési önkormányzatok jegyzőinek be kell nyújtaniuk.

A költségelemzést a jegyző terjeszti a képviselő-testület elé, a közszolgáltató által készített javaslat alapján.
Az ABOKOM Nonprofit Kft. által települési szilárd hulladékkezelésről szóló készített díjkalkuláció az
előterjesztés mellékletét képezi.

Tisztelt Képviselő-testület!
Kérem az előterjesztés megvitatását, és az alábbi határozati javaslat elfogadását.
…../2012. ( IV.26.) számú Képviselő-testületi határozat
A települési szilárd hulladékgazdálkodás 2012. évi közszolgáltatási díjának részletes költségelemzéséről
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII.
törvény 25. § (4) bekezdésében foglaltakat az alábbi határozatot hozza:
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az ABOKOM Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság által
elkészített, 2012.04.01-től - 2013.03.31-ig terjedő időintervallumra vonatkozó szilárd hulladékkezelés
részletes költségelemzését áttekintette és tudomásul vette.
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Abony, 2012. április 17.
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