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Egyéb előterjesztés 
Békés Város Képviselő-testülete 

2015. október 29-i ülésére 

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2015. szeptember hó 22-i ülésén döntött a 

települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező 

igénybevételéről szóló 10/2014. (III. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról, amely 

értelmében 2015. utolsó negyedévétől kezdve a lakosság szemétszállítási díj megfizetésére 

köteles.   

 

Ezen közszolgáltatás kiadásainak jelentős részét továbbra is az önkormányzat viseli. Ennek 

ellenére az előterjesztésben, illetve annak tárgyalásakor szóban vállaltuk, hogy folyamatosan, 

illetve a 2016. évi költségvetés tervezése, előkészítése során vizsgáljuk annak lehetőségét, 

hogy módunkban áll-e enyhíteni a lakosságot érintő terheket, különös figyelemmel a 

bevezetett lakossági szemétszállítási díjra. 

 

Békés Város Önkormányzatának a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról, valamint a 

személyes gondoskodást nyújtó szociális alap- és szakosított ellátások térítési díjáról szóló 

6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Helyi Rendelet) módosítására 

teszünk javaslatot, lakossági szemétszállítási díj támogatás szabályozása érdekében.  

 

A lakossági szemétszállítási díj támogatás a Helyi Rendelet „települési támogatások” alcím 

alatt, a rendkívüli települési támogatás keretein belül kerül szabályozásra az önkormányzati 

segély egyik formájaként, természetbeni támogatásként, az ingatlanhasználó közszolgáltatónál 

vezetett folyószámlájára történő utalással. A támogatás jelenlegi formájában egyszeri, de 

terveink szerint a jövő évben a Helyi Rendeletben szabályozott önkormányzati 

lakásfenntartási támogatás egyik formájává válik majd. A támogatás alanyi jogon, azonos 

összegben jár annak, aki békési ingatlan tekintetében szemétszállítási díj fizetésére kötelezett, 

kivéve a gazdasági szervezet ingatlanhasználót. Mivel a díj összege személyenként 

különböző, a támogatás összegeként a fizetendő legmagasabb összeg megállapítására teszünk 

javaslatot. Ha a lakossági szemétszállítási díj támogatás összege meghaladja a 2015. október 

hó 1. napjától 2015. december hó 31. napjáig tartó időszakra megállapított díjat, a fennmaradó 

összeg az ingatlanhasználó folyószámláján túlfizetésként jelentkezik, és 2016-ban kerül 

felhasználásra.   
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Az ily módon kifizetendő összeg az előzetes számítások szerint körülbelül 15.000.000 Forint. 

Előzőek érdekében a Helyi Rendelet a következő 50/A. §-al egészülne ki: 

 

„50/A. § 

(1) A Békés városban található lakóingatlanok vonatkozásában a 2015. október hó 1. 

napjától 2015. december hó 31. napjáig tartó időszakra megállapított lakáscélú 

ingatlan után fizetendő szemétszállítási díj megfizetéséhez Békés Város 

Önkormányzata lakossági szemétszállítási díj támogatást állapít meg, a BKSZ Plusz 

Nonprofit Kft., mint közszolgáltató adatszolgáltatása alapján. 

(2) A lakossági szemétszállítási díj támogatás vonatkozásában a megfizetésre kötelezett 

jövedelmi- és vagyoni helyzetét figyelmen kívül kell hagyni, e támogatásban 

részesülőre nem vonatkoznak a 46. § (1) bekezdésében meghatározott jövedelmi, 

illetve az 50. § (3) bekezdésében meghatározott vagyoni feltételek.  

(3) A lakossági szemétszállítási díj támogatás összege lakásonként 2.000 Forint.  

(4) A lakossági szemétszállítási díj támogatás a kötelezett közszolgáltatónál vezetett 

folyószámláján kerül jóváírásra, legkésőbb 2015. december hó 31. napjáig.  

(5) A lakossági szemétszállítási díj támogatás felhasználása célvizsgálat keretében 

ellenőrzésre kerül.” 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján a jogszabály 

előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható 

következményeit, melynek eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi 

önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. A tervezett rendeletmódosításnak 

társadalmi és gazdasági hatása, hogy a lakosság 2015. utolsó negyedéve vonatkozásában 

mentesül a lakossági szemétszállítási díj megfizetése alól. A rendelet módosításának 

költségvetési, környezeti és egészségügyi hatása nincs. A tervezett módosítás értelmében, a 

szemétszállítási díj támogatás vonatkozásában az adminisztratív terhek minimálisan nőnek. A 

jogszabály megalkotására az önkormányzatnak kötelezettsége nincs. A jogszabály 

alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek az eddigiek szerint adottak.  

 

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztéshez mellékelt rendelet-tervezetet 

szíveskedjen elfogadni.  

 

Békés, 2015. október 26. 

 

  Izsó Gábor  

 polgármester  

 

 

Jogi ellenjegyző  

 

 

Pénzügyi ellenjegyző  
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BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

…/….. (… … ) önkormányzati rendelete  

 

A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL, VALAMINT 

A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ALAP- ÉS 

SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁSOK TÉRÍTÉSI DÍJÁRÓL szóló  

 

6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet  

m ó d o s í t á s á r ó l 

 

(TERVEZET) 

 

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában, valamint a 

szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) 

bekezdésében, a 25. § (3) bekezdésének b) pontjában, a 26. §-ában, a 32. § (3) bekezdésében, 

a 45. § (1) bekezdésében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  

 

1. § Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és a 

szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális alap- és szakosított 

ellátások térítési díjáról szóló 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: 

Rendelet) 45. § (2) bekezdésének b) pontja a következő bc) alponttal egészül ki:  

„45. § (2) bekezdés b) bc) a 2015. október hó 1. napjától 2015. december hó 31. napjáig 

tartó időszakra megállapított szemétszállítási díj támogatás formájában, a BKSZ Plusz 

Nonprofit Kft., mint közüzemi szolgáltatóhoz történő utalással.” 

 

2. § A Rendelet az 50. §-t követően a következő 50/A. §-al egészül ki:  

„50/A. § (1) A Békés városban található lakóingatlanok vonatkozásában a 2015. október hó 

1. napjától 2015. december hó 31. napjáig tartó időszakra megállapított lakáscélú ingatlan 

után fizetendő szemétszállítási díj megfizetéséhez Békés Város Önkormányzata lakossági 

szemétszállítási díj támogatást állapít meg, a BKSZ Plusz Nonprofit Kft., mint közszolgáltató 

adatszolgáltatása alapján. 

 (2) A lakossági szemétszállítási díj támogatás vonatkozásában a megfizetésre kötelezett 

jövedelmi- és vagyoni helyzetét figyelmen kívül kell hagyni, e támogatásban részesülőre nem 

vonatkoznak a 46. § (1) bekezdésében meghatározott jövedelmi, illetve az 50. § (3) 

bekezdésében meghatározott vagyoni feltételek.  

(3) A lakossági szemétszállítási díj támogatás összege lakásonként 2.000 Forint.  

(4)A lakossági szemétszállítási díj támogatás a kötelezett közszolgáltatónál vezetett 

folyószámláján kerül jóváírásra, legkésőbb 2015. december hó 31. napjáig.  

(5) A lakossági szemétszállítási díj támogatás felhasználása célvizsgálat keretében 

ellenőrzésre kerül.”  

 

3. § E Rendelet 2015. november 1. napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.  

 

Békés, 2015. október 29. 

 

            Izsó Gábor sk.                                                                   Tárnok Lászlóné sk.  

            polgármester                                                                                jegyző  
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A rendelet kihirdetésre került: 2015. …………..…... napján  

 

 

 

Tárnok Lászlóné sk.  

          jegyző 


