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Szám:  241- 101/2013. 

ELŐTERJESZTÉS 
 
 
Készült:  A Képviselő-testület 2013.  május 31-i  rendkívüli  ülésére 
 
Tárgy: Szemétszállítási díj csökkentése - rendeletmódosítás 
 
Előterjesztő: Vincze József polgármester. 
 
Ellenjegyezte: Dr. Percze Tünde jegyző  
 
Tárgyalás:  nyilvános ülés        X 
 
   zárt ülés         
 
Elfogadás:  egyszerű többség         
 
   minősített többség        
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az országgyűlés elfogadta a rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. LIV. törvényt, 
mely 2013. április 30-án lépett hatályba. 
E törvény  12.§-a módosította a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 91 §-át az 
alábbiak szerint: 
„91.§  
(1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj legmagasabb mértékét 2013. július l-jétől 
2014. december 31-éig az e §-ban foglalt eltérésekkel kell megállapítani. 
(2)  A természetes  személy ingatlantulajdonos részére kiállított számlában meghatározott 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatásért fizetendő szolgáltatási egységre jutó összeg 
(beleértve az alapdíjat ) nem haladhatja meg a 2012. április 14. napján alkalmazott díj 
legfeljebb 4,2 %-kal megemelt összegének 90 százalékát.” 
A számítások elvégzése után fenti képletből levezve teszünk javaslatot a 2013. július l-től 
alkalmazandó díjtételekre a rendelet módosításnak megfelelően, melynek kérem és javaslom 
az elfogadását. A zárójelben a számítás alapját, tehát a 2012. április 14-i díjtételek 
találhatóak. 
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Alsónémedi, 2013. május 28. 
 
       Vincze József 
       polgármester  
Az előterjesztés törvényes: 
  
   Dr. Percze Tünde 
         jegyző  
 
 
     T E R V E Z E T 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2013.(V.31.) sz. önkormányzati rendelete 

a köztisztaságról és a települési szilárd hulladék kezelésére irányuló 
közszolgáltatásról  szóló 12/2003. (07. 04.) rendeletet  módosításáról  

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 
32. cikk (2) bekezdésében,  a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 23. §. 
valamint az 1995. évi XLII. törvény (továbbiakban: Ksztv.) 2. §-ában kapott felhatalmazás 
alapján és  a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 8.§. 
(1) bekezdésben előírt köztisztasági és településtisztasági feladatkörében eljárva a 
köztisztaságról és a települési szilárd hulladék kezelésére irányuló közszolgáltatásról szóló 
12/2003. (07. 04.)  önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja: 
 
      1.§. 
A rendelet 17.§.(1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 
„17.§. (1)  A tulajdonosok az alábbi rendszeresített gyűjt őedények alkalmazásával és 
kihelyezésével tehetnek eleget a 10. §-ban foglalt kötelezettségeiknek, melyek ürítéséért e 
rendeletben meghatározott alkalmazható legmagasabb díjtételek: 
 

a.) 1 db 50 vagy 60 literes űrtartalmú gy űjt őedény egyszeri ürítésének díja  
217,- Ft + ÁFA     (232,- Ft + ÁFA)  
 

b.) 1 db 110 vagy 120 literes űrtartalmú gy űjt őedény egyszeri ürítésének díja  
326,- Ft + ÁFA    (348,- Ft + ÁFA) 
 

c.) 1 db 60 literes emblémás zsák díja 307,- Ft + ÁFA.   (328,- Ft + ÁFA.”) 
 
 

2.§. 
Ez a rendelet 2013. július l-én lép hatályba. 
 
   Vincze József    Dr. Percze Tünde 
                                    Polgármester           jegyző 
 
A rendelet kihirdetve:…………………………. 
    Dr. Percze Tünde 
            jegyző 


