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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
  
 A Kovács Dust-Mann Kft. kéréssel és a mellékelt számla átadásával keresett fel. A 
hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 49. § (1-2) bekezdése, valamint a 91. § (9) 
bekezdése alapján 2013. évi „Felügyeleti díj” címen bruttó 520.600,- Ft-ot számláztak ki 
részére, mely a tv., ill. a KSH adatbázisából. lakónépesség, ill. közszolgáltatói nyilatkozatok 
alapján került megállapításra.  
„ 49. § (1)1 A közszolgáltató a Hivatal részére a tárgyév díjfelügyeleti tevékenységéért a tárgyév június 30. 
napjáig felügyeleti díjat fizet. 

(2) A felügyeleti díj éves mértéke egyenlő a közszolgáltató által nyújtott hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatással érintett település lakosainak száma és 100 forint szorzatával. A település lakosainak számát a 
Központi Statisztikai Hivatal által, a tárgyévet megelőzően utoljára közzétett tájékoztatási adatbázis 
Magyarország lakónépességének továbbszámított, éves és települési bontásban megadott adatai alapján kell 
meghatározni.” 
„(9) 2 2013. évre vonatkozóan a közszolgáltató a felügyeleti díjat a Hivatal részére díjfelügyeleti tevékenységéért 
szeptember 1. napjáig fizeti meg.” 
 A számla alapján Kovács úrnak 520.600,- Ft-os összeget kellett befizetnie, melyet a 
közöttünk fennálló közszolgáltatási szerződés alapján nem tud áthárítani Önkormányzatunkra.  
 Kérem a Tisztelt Bizottságot és a Képviselő-testületet tárgyalja meg a kérést, s 
döntsön a két alternatív javaslat közül. 
  

Határozati javaslat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Kovács 
Dust-Mann Kft. által A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény alapján felmerült 
többletköltségére vonatkozó kérését.  
 
A.) Tekintettel arra, hogy a törvényi változással járó többletkiadással a 

közszolgáltatási szerződésben nem számoltak, így a vállalkozó az 520.600,- Ft-os 
többletköltséget számla alapján az Önkormányzat átvállalja a ……….. terhére. 

 
B.) Tekintettel arra, hogy a törvényi változással járó többletkiadást az 

Önkormányzat nem tudja befolyásolni, azzal a közszolgáltatási szerződésben 
nem számoltak, így annak átvállalását nem áll módjában az Önkormányzatnak 
átvállalnia. 

 
Határid ő: 2013. december 15. 
Felelős: Vincze József polgármester  
 
Alsónémedi, 2013. november 11. 
            
         Vincze József 
         polgármester   
Az előterjesztés törvényes!       
 
  
 Dr. Percze Tünde  
 jegyző 
                                                 
1 Megállapította: 2013. évi CXXV. törvény 39. § (3). Hatályos: 2013. VIII. 4-tıl. 
2 Megállapította: 2013. évi CXIV. törvény 16. § (3). Hatályos: 2013. VII. 1-tıl. 


