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Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2010. január 27. napján tartandó rendes ülésére

Tárgy: a helyi hulladékkelezési közszolgáltatás rendjéről, a településtisztaság egyes kérdéseiről és  
a  közszolgáltatás  díjának  megállapításáról szóló  6/2007.  (III.  01.)  számú  rendelet 
módosításáról

Előterjesztő: Mihályfi Gábor aljegyző
Készítette: Mihályfi Gábor aljegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Enying  Város  Önkormányzatának  Pénzügyi  Bizottsága  2010.  január  19-i  ülésén 
elfogadásra javasolta a Zöldfok Zrt. 2010. évre vonatkozó díjkalkulációját, és javaslattal élt 
a  létesítendő  hulladékudvar  üzemeltetési  költségeinek  viselésére  vonatkozóan.  Egyben 
felkérte  a Polgármesteri  Hivatalt,  hogy a  bizottság 10/2010.  (I.  019.)  és  11/2010.  (I.  19.) 
számú döntéseinek megfelelően dolgozza át az önkormányzat díjrendeletét.

Kérem a Tisztelt  Képviselő-testületet,  hogy  a helyi  hulladékkelezési  közszolgáltatás  rendjéről,  a  
településtisztaság egyes kérdéseiről és a közszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 6/2007. (III. 
01.) számú rendelet módosítását melléklet szerinti tartalommal elfogadni szíveskedjen.

Enying, 2010. január 22.

Mihályfi Gábor
      aljegyző



ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK .../2010. (…..) 
számú rendelete

 a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről, a településtisztaság egyes 
kérdéseiről és a közszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 6/2007. (III.01.) számú 

rendelet módosításáról

Enying Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. 
§ (1) bekezdésében, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 23. 
§-ában foglalt felhatalmazás alapján a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről, a 
településtisztaság egyes  kérdéseiről  és  a  közszolgáltatás  díjának megállapításáról  szóló 
6/2007. (III.01.) számú rendeletét (a továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:

1. § 

A R. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1)  A települési szilárd hulladék rendszeres elszállításáért  ezen rendelet 1.  § (2)  bekezdésének 
hatálya  alá  tartozók,  a  rendelet  1.  számú  mellékletében  meghatározott  összegű  rendszeres 
közszolgáltatási díjat kötelesek a közszolgáltatónak megfizetni. A közszolgáltatási díj változásáról 
közszolgáltató írásban köteles  értesíteni  a  közszolgáltatást  igénybe vevőket.  A hulladékkezelési 
közszolgáltatás díját az önkormányzat – a 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. 
rendelet) alapján általános forgalmi adó nélkül számított egységnyi díjtételek szerint – határozza 
meg. Az egységnyi díjtételt az indokolt költségek, ráfordítások és a tartós működéshez szükséges 
nyereség, a szelektíven begyűjtött hulladékok hasznosításából vagy a hasznosítás céljára történő 
átadásból  származó  bevétellel  csökkentett  összege   és  a  várható  szolgáltatási  mennyiségek 
hányadosaként kell megállapítani. Az ingatlantulajdonosok által fizetendő éves közszolgáltatási díj 
az  egységnyi  díjtétel  és  az  ürítések  mennyiségének  illetve  gyakoriságának  a  szorzata.  A 
közszolgáltatási  díj  összegének megállapításánál  a  közszolgáltató mindaddig jogosult  1  db 110 
(120)  liter  térfogatú  gyűjtőedényzet  rendszeres  használatát  vélelmezni,  ameddig  az 
ingatlantulajdonos  e  §  (7)-(8)  bekezdése  szerint  eltérő  térfogatú  gyűjtőedényzet  elszállítására 
vonatkozó igényét nem jelenti be.”

   2. §

A R. 5. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5)  Ha a közszolgáltatási díjat az önkormányzat a Korm. rendelet 3. § (1)-(4) bekezdése alapján 
számlázott díjnál alacsonyabb mértékben állapítja meg, a különbséget díjkompenzáció formájában 
köteles a közszolgáltatónak e rendelet 5. § (3) bekezdésben meghatározottak szerint megtéríteni.”



3. §

A R. 5. §-a a következő (11)-(12) bekezdéssel egészül ki:

„(11) A közszolgáltatási díj megállapítására szolgáló kalkulációs sémát (díjképletet) a rendelet 3. 
számú melléklete tartalmazza.
(12) A közszolgáltató minden év november 15-ig a következő évre vonatkozóan kezdeményezheti 
a  közszolgáltatási  díj  felülvizsgálatát  a  közszolgáltatással  kapcsolatos  költségeinek  – 
költségelemzéssel  alátámasztott,  a  képviselőtestület  által  elismert  és  műszakilag  indokolt 
fejlesztéseket is tartalmazó – változása mértékének függvényében.”

4. §

(1) A R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
(2) A R. az e rendelet 2. melléklete szerinti 3. melléklettel egészül ki.

5. §

(1) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon a hatályát veszti.

Enying, 2010. január .

  Tóth Dezső Szörfi István
polgármester     jegyző

Kihirdetve:

Szörfi István
     jegyző



                1. melléklet a módosító jogszabályhoz

„1.  melléklet  (a  helyi  hulladékkezelési  közszolgáltatás  rendjéről,  a  településtisztaság  egyes 
kérdéseiről és a közszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 6/2007. (III.01.) számú rendelet)

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 2010. január 1. napjától:

közszolgáltatási  díjak,  amelynek  mértéke  megegyezik  a  lakosság  által  fizetendő 
közszolgáltatási díjjal 2010. január 1. napjától 2010. december 31. napjáig (a feltüntetett díjak 
nem tartalmazzák az ÁFA-t):
- 60 literes gyűjtőedény esetében 178,4 Ft × ürítések száma
- 110 literes gyűjtőedény esetében 327,07 Ft + ÁFA × ürítések száma
- 240 literes gyűjtőedény esetében 713,61 Ft + ÁFA × 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 szolgáltató - nevével ellátott műanyag zsák ára 2010. évben nettó 328 Ft. A műanyag zsák 
ára a szállítás és az ártalmatlanítás díját is magában foglalja. 

5.)  Gazdálkodó  szervezetekre  vonatkozó  legmagasabb  közszolgáltatási  díj  2010.  évben  (a 
feltüntetett díjak nem tartalmazzák az ÁFA-t):
- 110 literes edény 641 Ft ürítésenként
- 240 literes edény 1.293 Ft ürítésenként
- 1,1 m3-es konténer 5.501 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 módosító jogszabályhoz

„3.  melléklet  (a  helyi  hulladékkezelési  közszolgáltatás  rendjéről,  a  településtisztaság  egyes 
kérdéseiről és a közszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 6/2007. (III.01.) számú rendelet)

Díjkalkulációs séma a 2010. évi hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításához
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