
E l ő t e r j e s z t é s 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
2010. december 15. napján tartandó rendes ülésére 

 
 
Tárgy:  A helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről, a településtisztaság egyes 

kérdéseiről és a közszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 6/2007. (III. 01.) 
önkormányzati rendelete módosításáról 

 
 
Előterjesztő: Mihályfi Gábor aljegyző 
Készítette: Mihályfi Gábor aljegyző 
 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Az AVE Zöldfok Zrt. 2010. november 30. napján érkezett levelében – az önkormányzattal 
kötött hulladékkezelési közszolgáltatási szerződésben foglalt kötelemnek megfelelően – 
tájékoztatta az önkormányzatot a hulladékkezelés 2011. évi költségkalkulációról. 
 
A tárgyban a Pénzügyi, Ellenőrző és Rendészeti Bizottság a 144/2010. (XII. 07.) számú, a 
Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a 149/2010. (XII. 08.) számú – előbbivel 
egybehangzó – határozatot hozta. A döntéseknek megfelelően a rendeletmódosítás-
tervezet elkészült, melyet ezúton terjesztek a Képviselő-testület elé. A 
hulladékgazdálkodással és hulladékkezeléssel kapcsolatban felmerült kérdések 
(hulladékudvar, matricás rendszer bevezetése, ISPA költségek) – az erről folyó tárgyalások 
eredményének függvényében – további rendeletmódosítást eredményezhetnek. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a rendeletmódosítás-tervezet elfogadására, melyhez 
az SZMSZ 13. § (3) bekezdés a) pontja alapján minősített többség szükséges. 

  
 
 
Enying, 2010. december 09. 
 
      Tisztelettel: 
 
 
         Mihályfi Gábor 

                                       aljegyző 
 
 



Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
…/2010. (XII. ...) önkormányzati rendelete 

 
a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről, a településtisztaság egyes 

kérdéseiről és a közszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 6/2007. (III. 01.) 
önkormányzati rendelete módosításáról 

 
Enying Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi 

XLIII. törvény 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján 
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
 

1. § (1) A helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről, a településtisztaság egyes 
kérdéseiről és a közszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 6/2007. (III. 01.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 1. melléklete helyébe e rendelet 1.  melléklete 
lép. 
 
(2) A R. 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. 
 
 
2. § (1) Ez a rendelet 2011. január 01. napján lép hatályba, és a hatálybalépését követő 
napon a hatályát veszti. 
 
 
 

        Dr. Pintér György      Szörfi István 
 polgármester           jegyző 

 
 
 
Kihirdetve: 2010. december 
 
        Szörfi István 
             jegyző 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



1. melléklet a …/2010. (XII. ...) önkormányzati rendelethez  
"1. melléklet a 6/2007. (III. 01.) önkormányzati rendelethez 

 
 

1) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek esetében a települési szilárd hulladék 
elszállítására heti egy alkalommal szerdai napokon kerül sor. 
 
2) A települési szilárd hulladék kezelésének közszolgáltatási díja 2011. január 1. napjától: 
közszolgáltatási díjak, amelynek mértéke megegyezik a lakosság által fizetendő 
közszolgáltatási díjjal 2011. január 1. napjától 2011. december 31. napjáig (a feltüntetett 
díjak nem tartalmazzák az ÁFA-t): 
 a) 60 literes gyűjtőedény esetében 180,6 Ft × ürítések száma, 
 b) 110 literes gyűjtőedény esetében 330,11 Ft × ürítések száma, 
 c) 240 literes gyűjtőedény esetében 730,24 Ft × ürítések száma. 

 

Az ürítések számát egy időszak vonatkozásában az 1) pont alapján az adott időszakra 
meghatározott heti ürítési gyakoriság és az időszak teljes hetei számának szorzata adja. Az 
közszolgáltatási díj magában foglalja az ártalmatlanítás költségeit is. 

 

3) Az ürítések száma évente – lakóegység esetében: 52 alkalom. 
 
4) Az Enying Város Szolgáltató Intézménynél és az üzletekben beszerezhető, a ZÖLDFOK 
Zrt. – mint közszolgáltató – nevével ellátott műanyag zsák ára 2011. évben nettó 340,- Ft. A 
műanyag zsák ára a szállítás és az ártalmatlanítás díját is magában foglalja.  
 
5) Gazdálkodó szervezetekre vonatkozó legmagasabb közszolgáltatási díj 2011. évben (a 
feltüntetett díjak nem tartalmazzák az ÁFA-t): 
 a) 110 literes edény 670,- Ft ürítésenként, 
 b) 240 literes edény 1345,- Ft ürítésenként, 
 c) 1,1 m3-es konténer 5725,- Ft ürítésenként. 
 
 
A hulladékudvar üzembe helyezését követően a fenti díjtételek változhatnak, tekintettel 
arra, hogy az önkormányzat nem vállalja át annak üzemeltetési költségeit.” 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



2. melléklet a …/2010. (XII. ...) önkormányzati rendelethez  
"3. melléklet a 6/2007. (III. 01.) önkormányzati rendelethez 

 

Díjkalkulációs séma a 2011. évi hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításához” 

 


