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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

A 2013. évre tervezett hulladékszállítási, és kezelési közszolgáltatási díjakkal kapcsolatban az 

Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati 

Társulás elnöke az alábbiakról tájékoztatott: 

 

„A Közszolgáltatási Szerződés 3. pontjában leírt díj-megállapítási eljárási rendet, a szerződés 

szerint a 2012-es díj megállapításánál kellett volna első esetben alkalmazni, mivel a 2011. 

évre a szerződés 3.12. pontja szerinti számítás volt a díjképzés alapja. Azonban az ismert 

okokból a közszolgáltatási díj megállapítását a 2012-es évre nem lehet a Közszolgáltatási 

Szerződésben meghatározott módon elkészített előterjesztések alapján elfogadni, ezért a 

Társulási Tanács a 45/2011 (XI.10.) ÉBRSZHK-TT határozatával ahhoz járult hozzá, hogy 

2012. január 1-től a Közszolgáltatási Szerződésben rögzített és 2011-re kiszámolt díjakat 

legyenek érvényesek. 

Bár a létesítmények üzemeltetése 2012. július 01-től megkezdődött, az üzemeltetés még nem a 

végleges technológiával folyik. Ezen kívül a kihirdetés előtt álló új hulladékgazdálkodási 

törvényben foglaltak díjra gyakorolt hatása nem ismert teljes mértékben. A KEOP-1.1.1/B 

pályázathoz szükséges önerő biztosításának jelenleg ismert kondíciói sem véglegesek. 

Mindezek jelentősen befolyásolják az üzemeltetési költségeket, valamint a Társulásnak 

fizetendő bérleti díj mértékét, ezen keresztül hatással lesznek a közszolgáltatási díjra. 

Tényadatok hiányában a Közszolgáltatási Szerződés eljárási rendje szerinti díjmegállapítást a 

2013-as díjak meghatározásakor sem lehet alkalmazni, ezért a Társulási Tanács az 52/2012 

(XI.23.) ÉBRSZHK-TT határozatával úgy döntött, hogy 2013. január 1-től továbbra is a 

Közszolgáltatási Szerződésben rögzített és 2011-re kiszámolt díjak – mint legmagasabb 

hatósági díjak – legyenek érvényesek.  

Ezen belül az alkalmazott díjakról a Társulás Tanácsa a díjat befolyásoló adatok 

rendelkezésre állását követően dönt. 

Ennek értelmében azoknak az önkormányzatoknak, akiknek a díjrendelete a Közszolgáltatási 

Szerződés szerinti díjat tartalmazza, nem kell új rendeletet alkotnia. Azok az önkormányzatok, 

akiknek rendelete a Tanácsi határozattól eltérő 2013. január 1-től a területileg illetékes 

üzemeltető korábbi előterjesztése alapján fogadják el a Közszolgáltatási Szerződésben 

rögzített 2011-re számított díjat!” 

 

A fentiek alapján a jelenleg is érvényes, a 9/2010.(V.27.) önkormányzati rendeletben 

elfogadott díjak kerülnek kiszámlázásra, így a rendeletet a díjváltozás miatt nem kell 

módosítani. 

 

Azonban a nyugdíjkorhatár változása miatt (1. és 2. melléklet), a rendelet 10. § (4) 

bekezdésének módosítása ismét szükségszerű. További indoka még, hogy a jövő évtől a 

központosított önkormányzati működési támogatások csökkennek, és ezzel párhuzamosan a 

nyugdíjas létszám folyamatos növekedése, valamint a megnövekedett térítési díj együttes 

hatása, jelentős terhet okozna a támogatás finanszírozásában. 

 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztés megtárgyalására és a rendelettervezet 

elfogadására.  

 

Eplény, 2012. december 7. 

 

            Fiskál János 

              polgármester 



  

 

 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

 

       

…/2012.(…..)  önkormányzati rendelete 

 

a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 

9/2010.(V.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

 

 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi 

XLIII. törvény 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Köztársaság Alkotmányáról 

szóló 1949. évi XX. törvény 44/A.§ (1) bekezdés b.) pontjában meghatározott feladatkörében 

eljárva a következőket rendeli el: 

 

 

1. § A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 

 9/2010.(V.27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 10. § (4) bekezdés 

 helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

10. § (4)  Alanyi jogon az alábbi kedvezményeket biztosítja Eplény Községi  

 Önkormányzat az egyedül élő nyugdíjas, illetve nyugdíjas házaspár esetén: 

  a)  a 65. életévét betöltött személy 50 %-os kedvezményben részesül, 

  b)  a 75. életévét betöltött személy 100 %-os kedvezményben részesül, és 

  c) a házastársak esetében, az a.) pont szerinti kedvezmény illeti meg, ha 

 tárgyév január 1-ig mindkét fél betöltötte a 65. életévet, a b.) pont 

 szerinti kedvezmény illeti meg, ha mindkét fél betöltötte a 75. életévet. 

  d)  Egyedül élőnek kell tekinteni azt a nyugdíjast, illetve nyugdíjas 

 házaspárt, aki(k) jövedelemmel nem rendelkező, 20 év alatti, nappali 

 tagozaton tanuló gyermek életvitelszerű eltartásáról gondoskodik, illetve 

 gondoskodnak.  

  e) A kedvezményezettnek a d) pont szerinti esetben, a feltétel teljesüléséről,  

 a tanulói jogviszony igazolása mellett, minden év január 20-ig írásban kell 

 nyilatkoznia. A nyilatkozat elmulasztása, a tárgyévre szóló kedvezmény 

 igénybevételére vonatkozóan, jogvesztő. 

 

2. § (1) Jelen rendelet 2013. január 01. napján lép hatályba   

  

       (2)  Jelen rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. 

 

 
Eplény, 2012. december ….. 

        

 

 

                                      Fiskál János                                                   Sümegi Attila 

                                     polgármester                                                        aljegyző  



Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 

9/2010.(V.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

szóló rendelettervezetének előzetes hatásvizsgálata 
 

 

I.  

A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a 

továbbiakban: Jat.) 17. §-a szerint:  

 

17. § (1) A jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó 

részletességű - előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás 

várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről   …. 

önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét 

tájékoztatni kell. ….

          (2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell 

                    a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen 

                    aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, 

                    ab) környezeti és egészségi következményeit, 

                    ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint 

                    b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának 

várható következményeit, és 

                   c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és 

pénzügyi feltételeket. 

 

II. 

 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a települési szilárd hulladék 

kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 9/2010.(V.27.) önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló rendelettervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható 

hatásai – a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint 

összegezhetők. 

 

 

1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása. 

E körben a Jat. szerint „különösen” a következő kategóriákat kell vizsgálni. 

 

a) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai 

      A Tervezet társadalmi hatása: A Tervezet elfogadásával a képviselő-testület, 

a változásokhoz igazodva, szabályozza az eplényi nyugdíjas lakosok számára 

biztosított hulladékszállítási díjkedvezmény alanyi jogú feltételeit. 

 

     A Tervezet gazdasági hatása: 

     A Tervezetnek gazdasági hatása nincs. 

 

     A Tervezet költségvetési hatása:  

     A Tervezet elfogadásával a kifizetésre kerülő támogatás a tavalyi évi szintet 

 nem haladja meg, kismértékű csökkenést eredményez a finanszírozhatóság 

 érdekében. 

 

 

 



b) A jogszabály környezeti és egészségi következményei 

   A Tervezet elfogadásának környezeti és egészségi következménye nincs. 

 

c) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai 

                        A Tervezet újabb adminisztratív terhet nem jelent. 

 

 

      2.     A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának 

várható következményei 

     A nyugdíjkorhatár változása miatt a rendelet 10. § (4) bekezdésének módosítása 

ismét szükségszerű. További indoka még, hogy a jövő évtől a központosított 

önkormányzati működési támogatások csökkennek, és ezzel párhuzamosan a 

nyugdíjas létszám folyamatos növekedése, valamint a megnövekedett térítési díj 

együttes hatása, jelentős terhet okozna a támogatás finanszírozásában. 

 

      

      3.     A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek 

 

    A Tervezet elfogadása esetén az annak alkalmazásához szükséges személyi, 

szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak. 

      

 

 

 

 

 



1. melléklet az 1. napirendhez 

 

Nyugdíjkorhatár táblázat férfiak esetén: 

 



2. melléklet az 1. napirendhez 

Nyugdíjkorhatár táblázat nők esetén: 

 

 

 

 


