Bánk Község Önkormányzat Képviselő – testületének
9/2012. (IV.19.)
Önkormányzati RENDELETE
a szilárd hulladékgazdálkodásról szóló rendelet módosításáról

Bánk Község Önkormányzat (továbbiakban: önkormányzat) képviselő-testülete (továbbiakban:
képviselő-testület) a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (továbbiakban: Hgt.) 23.
§-ban kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8.§ (1)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a szilárd hulladékgazdálkodásról szóló 9/2010.
(XII.21.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról a következőket rendeli el.
1.§ A Rendelet 1. számú melléklete helyébe az 1. számú melléklet lép.
2.§ Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
Bánk, 2012. április 18.

Ivanics András
polgármester

Torma Andrea
körjegyző

Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetve: 2012. április 19-én

Torma Andrea
körjegyző
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A szilárd hulladékgazdálkodásról szóló rendelet módosításáról szóló 9/2012. (IV.19.)önkormányzati
rendelet 1.számú melléklete
„a szilárd hulladékgazdálkodásról szóló 9/2010. (XII.21.) önkormányzati rendelet
1. számú melléklete
A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási díj
A kötelező közszolgáltatás igénybevételének díja a tároló edény száma, a tároló edény űrtartalmához
meghatározott egyszeri ürítési díj, valamint a potenciálisan biztosított ürítések számának szorzata,
csökkentve az esetlegese díjkedvezményekkel.
A rendszeres gyűjtésre rendelkezésre bocsátott tárolóedény legmagasabb egyszeri ürítési díja
(egységnyi díjtétel):
1 db 60-80 literes tároló edény
1 db 110-120 literes tároló edény
1 db 240 literes tároló edény
1 db 1100 literes tároló edény
1 db köztisztasági zsák

380 Ft/ürítés
454 Ft/ürítés
820 Ft/ürítés
3.800 Ft/ürítés
390 Ft/darab
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a 9/2012. (IV.19.) önkormányzati rendelet i n d o k o l á s a
a szilárd hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet módosításáról
Általános indokolás
A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (továbbiakban: Hgt.) 23. §-a következőket
rögzíti:
23. § A települési önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati rendeletben állapítja meg:
a) a helyi közszolgáltatás tartalmát, a közszolgáltatással ellátott terület határait;
b) közszolgáltató megnevezését, illetőleg annak a működési területnek a határait, amelyen belül a
közszolgáltató a közszolgáltatást rendszeresen köteles ellátni;
c) a közszolgáltatás ellátásának rendjét és módját, a közszolgáltató és az ingatlantulajdonos ezzel
összefüggő jogait és kötelezettségeit – beleértve az egyes ingatlanfajtákra vonatkozó speciális
szabályokat – , a szolgáltatásra vonatkozó szerződés egyes tartalmi elemeit;
d) a közszolgáltatás keretében kötött szerződés létrejöttének módját, valamint a közszolgáltatás
igénybevételének – jogszabályban nem rendezett – módját és feltételeit;
e) a közszolgáltatással összefüggő – jogszabályban nem rendezett – települési önkormányzati feladat- és
hatáskört;
f)31 az ingatlantulajdonost terhelő díjfizetési kötelezettséget, az alkalmazható díj legmagasabb mértékét,
megfizetésének rendjét, az esetleges kedvezmények eseteit vagy a szolgáltatás ingyenességét;
A Hgt. 57.§-a a díjtétel meghatározására a következő rendelkezést rögzíti:
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 1 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 1 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.
Bánk Község Önkormányzata a komplex hulladékgazdálkodási tevékenységre vonatkozóan
közszolgáltatási szerződést kötött az önkormányzati társulási tulajdonban lévő Zöld Híd Régió Kft-vel.
A közszolgáltatási szerződésben a szolgáltatásra vonatkozó feltételek Bánk Község Önkormányzat
képviselő-testületének a szilárd hulladékgazdálkodásról szóló 9/2010. (XII.21.) önkormányzati
rendeletében (továbbiakban: Rendelet) rögzítésre kerültek.
A Zöld Híd Régió Kft. a hulladékgazdálkodási rendszer 2012. évi költségei alapján a rendszer biztonságos
és folyamatos üzemeltetése és működése érdekében 5,5 %-os díjnövekedést javasolt.
Tekintettel arra, hogy a Zöld Híd Régió Kft. által javasolt 2012. évi díjtétel jóval a törvényi díjmaximum
alatt marad, javasoljuk a Zöld Híd Régió Kft. által javasolt díjtételek elfogadását és rendeleti szintű
rögzítését.

Részletes indokolás
1.§-hoz
A közszolgáltatási díj mértékét a Rendelet 1. számú melléklete rögzíti. A mellékletben rögzítésre kerülnek
a Zöld Híd Régió Kft. 2012. évi szolgáltatási díjtételei.
3.§-hoz
A díjtételek maximalizálására vonatkozó törvényi rendelkezés 2012. április 15-én lép hatályba, ezért az
önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon hatályba lép, és miután beépül az alaprendeletbe, a
módosító rendelet a törvény erejénél fogva a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.
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