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Egyéb előterjesztés 
Békés Város Képviselő-testülete 

2015. szeptember 22-i soron kívüli ülésére 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Országos szinten is a hulladékgazdálkodási rendszer az elmúlt két évben jelentős átalakuláson 

ment át: 

 bevezetésre került a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer; 

 bevezetésre került a lerakási járulék, mely éves szinten a hulladékgazdálkodással 

kapcsolatos költséget jelentősen, 24.000.000,- Ft-al növelte; 

 pontosításra került a szennyező fizet elv, mely értelmében a hulladéktermelő, a 

hulladékbirtokos vagy a hulladékká vált termék gyártója felelős a hulladék kezeléséért, 

a hulladékgazdálkodás költségeinek megfizetéséért; 

 meghatározásra került, hogy csak nonprofit, minősítési engedéllyel rendelkező 

többségi önkormányzati tulajdonú kft láthatja el a közszolgáltatási feladatot; 

 kormány által meghatározott rezsicsökkentés 2012. április 14-i díjak befagyasztása, 

majd hatósági áras díjmegállapítás; 

 Az EU hulladékról szóló irányelve előírja, hogy 2020-ig legalább a háztartásokból 

származó papír-, fém-, műanyag- és üveghulladék, illetve lehetőség szerint egyéb 

forrásokból a háztartásokból származó fenti hulladékáramaikhoz hasonló hulladék 

esetében az újra-használatra való előkészítést és az újrafeldolgozást tömegében 

átlagosan minimum 50 %-ra kell növelni.  

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: törvény) rendelkezései 

egyértelműen meghatározzák a törvény célját, mely a környezet és az emberi egészség 

védelme, a környezetterhelés mérséklése, a természeti erőforrásokkal való takarékos 

gazdálkodás, az erőforrás-felhasználás hatásainak csökkentése, hatékonyságának javítása, 

továbbá a hulladékképződés, illetve a képződő hulladék káros hatásainak megelőzése, 

mennyiségének és veszélyességének csökkentése, továbbá a használt termékek újrahasználata, 

a fogyasztási láncban szereplő anyagok termelési-fogyasztási körforgásban tartása, valamint a 
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hulladék minél nagyobb arányú anyagában történő hasznosítása, és a nem hasznosuló, vissza 

nem forgatható hulladék környezetkímélő ártalmatlanítása.  

A törvény alapján az ingatlanhasználóra vonatkozó szabályok: 

„38. § (1) Az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásához 

szükséges feltételeket a közszolgáltató részére biztosítja, és a közszolgáltatást igénybe veszi. 

(2) Az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáért 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat fizet az e törvényben, valamint a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításáért felelős miniszter (a továbbiakban: 

miniszter) rendeletében meghatározott feltételek szerint. 

 (3) A gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó a közszolgáltató felhívására a közhiteles 

nyilvántartás szerinti nevét, székhelyének, telephelyének címét, adószámát, a természetes 

személy ingatlanhasználó a személyes adatai közül a családi és utónevét, lakóhelyének, 

tartózkodási és értesítési helyének címét megadja. 

 39. § (1) Az ingatlanhasználó az érintett ingatlan területén képződő települési hulladékot 

elkülönítetten gyűjti, és azt – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a közszolgáltatónak 

rendszeres időközönként átadja. 

 (2) A természetes személy ingatlanhasználó a települési hulladék részét képező 

elkülönítetten gyűjtött hulladékot – kormányrendeletben, miniszteri rendeletben vagy a 

települési önkormányzat (Budapesten a fővárosi önkormányzat) rendeletében meghatározott 

feltételek szerint – hulladékgyűjtő pontra, hulladékgyűjtő udvarba, átvételi helyre vagy a 

közszolgáltatás körébe tartozó hulladékot kezelő hulladékkezelő létesítménybe szállíthatja, és 

ott a jogosultnak átadhatja vagy gyűjtőedényben elhelyezheti. E jogot a természetes személy 

ingatlanhasználó csak úgy gyakorolhatja, ha a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a 

közszolgáltató részére megfizette. 

(3) A gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó a háztartási hulladékhoz hasonló hulladék részét 

képező elkülönítetten gyűjtött hulladék kezeléséről a 31. § (2) bekezdésében meghatározottak 

szerint gondoskodik. 

(4) Ha az ingatlanhasználó a zöldhulladék komposztálásáról saját maga nem gondoskodik, a 

zöldhulladékot elkülönítetten gyűjti, és a közszolgáltatónak úgy adja át, hogy a zöldhulladék 

komposztálhatósága, illetve lebontása biztosítható legyen. 

(5) Önkormányzati rendelet a közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységéről és a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló kormányrendeletben 

meghatározottakon túl az ingatlanhasználót kötelezheti a települési hulladék további 

anyagfajta vagy hulladéktípus szerinti elkülönített gyűjtésére.” 

 

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező 

igénybevételéről szóló 10/2014. (III. 28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Helyi 

Rendelet) az alábbi szabályokat fogalmazza meg az ingatlanhasználó jogai és 

kötelezettségei tekintetében:   

„4. §  (1) Az ingatlanhasználó az ingatlanán keletkező települési hulladékot csak a 

rendszeresített gyűjtőedényekben helyezheti el.  

(2) Az ingatlanhasználó köteles a hulladékgyűjtő edényeket - a konténer kivételével - a 

hulladék elszállítása céljából a közszolgáltató által megjelölt időpontban, közterületen, a 

begyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen - általában az 

ingatlan bejárata közelében - elhelyezni. A kihelyezett hulladékgyűjtő edény nem 



3 
 

akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat, elhelyezése nem járhat baleset vagy károkozás 

veszélyének előidézésével.  

(3) Tilos háztartási hulladékot elhelyezni közterületi hulladékgyűjtésre szolgáló 

gyűjtőedényben, továbbá közületi hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedényben.  

(4) A gyűjtőedényt a szállítási napon 6.30 óráig kell kihelyezni a közterületre.  

(5) A közszolgáltatásért a használó köteles a Szolgáltatóval szerződést kötni, és az illetékes 

miniszter által rendeletben meghatározott közszolgáltatási díjat megfizetni. 

5. § (1) Az ingatlanhasználónak a kötelező közszolgáltatás igénybevétele során törekednie kell 

a szelektív hulladékgyűjtés és a hulladék mennyiségének csökkentése érdekében a felállított 

gyűjtőszigetek, valamint a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés igénybevételére. 

(2) Az ingatlanhasználó a lomtalanítás keretébe tartozó egyéb szilárdhulladékot a 

szolgáltató által megjelölt időpontban helyezheti ki elszállítás céljára, arra a helyre, melyet a 

közszolgáltató hirdetményben megjelöl. 

(3) Az összetétele miatt háztartási hulladéknak nem minősülő szilárd hulladékot a háztartási 

szemét gyűjtésére szolgáló tartályba helyezni tilos. 

(4) Gyűjtőedénybe bármiféle göngyöleget csak tömörített vagy darabolt állapotban szabad 

elhelyezni. 

(5) Háztartási szilárd hulladék gyűjtésére szolgáló kukákat a közterületen elhelyezni, vagy a 

háztartási és egyéb szemetet a konténerbe berakni csak úgy szabad, hogy azok környezetét 

szennyeződés ne érhesse. Hulladékot az erre szolgáló tartályok mellé helyezni tilos. 

(6) A közterületi hulladékgyűjtő kukákat a használó kívül és belül rendszeresen tisztítani 

köteles. Olyan hulladékgyűjtőt, amely kilyukadt és a környezetet emiatt szennyeződés érheti, 

használni tilos.” 

 

A törvény rendelkezéseinek megfelelően, a törvény célját elérendően, szükséges az 

ingatlanhasználó környezettudatos gondolkodásának átformálása, mely az általa megtermelt 

hulladék mennyiségének csökkentésében, szelektív hulladékgyűjtésben nyilvánul meg.  

2016. január 1. napjától a 385/2014. (XII. 31.) Kormányrendelet kötelezővé teszi a 

közszolgáltatóknak, hogy a természetes ingatlanhasználó részére 2 db különböző űrmértékű 

gyűjtőedényt biztosítson, lehetővé téve ezzel is, hogy a természetes személy ingatlanhasználó 

kevesebb,- a hulladékmennyiségtől valamelyest függő - díjat fizessen. A természetes személy 

ingatlanhasználó – természetéből kifolyólag- akkor érdekelt az általa termelt hulladék 

mennyiségének csökkentésében, ha a szolgáltatás ellenértékeként kiállított számlát neki kell 

megfizetnie. Békés megyében, Békés városát kivéve minden városban – a fenti célok 

elérése érdekében - lakossági közvetlen számlázás történik. 

 

Jelenleg a lakossági ingatlanhasználó által fizetendő díjat Békés Város Önkormányzata 

a Helyi Rendelet 6. § (3) bekezdése alapján átvállalja.  

2014. év végétől folyamatosan kérjük a lakosságot, hogy keressék meg a BKSZ 

Nonprofit Plusz Kft ügyfélszolgálatát a szerződések megkötése érdekében. Az 

ingatlanhasználók nagy része a felkérésnek eleget tett. A lakosság körében problémát okozott, 

hogy nem tudják, hogy milyen összegben kerül majd kiállításra a számla. Több képviselő-

testületi ülésen is szóba került, hogy a kormányzat szándéka egy egységes, hatósági áras 

díjmegállapítás kialakítása, melynek meglétét 2015. január 1. napjára irányozták elő.  

2014. év végével e határidő határozatlan időre lett elhalasztva. Amit tudunk, hogy a 

törvény alapján kötelező javaslattétel 2014. szeptember 30. napjáig a Magyar Energetikai és 

Közmű-szabályozási Hivatal az illetékes minisztérium felé megtette. Tekintettel arra, hogy 

országos szinten a közszolgáltatások holding alapú átreformálása van folyamatban, - melybe a 

villamos-energia, ivóvíz, gáz, táv-hő, valamint a hulladékgazdálkodás is bele tartozik - a 
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tervektől eltérően hosszabb időt vesz igénybe az átalakítás. Az előterjesztés készítésekor 

nincs meghatározva a hatósági díj. 

A törvény rendelkezései alapján, negyedéves számlázás történik, így a természetes 

személy ingatlanhasználó a szolgáltatás igénybevételéről szóló számlát 2016. január 

hónapban kapja majd kézhez. Az igazoltan üresen álló ingatlanok esetében lehetőség van a 

közszolgáltatás szüneteltetésére.  

 

A törvény rendelkezései alapján a közszolgáltatás díja az alábbi rendelkezések 

figyelembevételével történik.  

„91. § (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj legmagasabb mértékét a 88. § (3) 

bekezdés b) pont bb) alpontjában foglalt felhatalmazás alapján megalkotott rendelet 

hatálybalépéséig az e §-ban meghatározott eltérésekkel kell megállapítani. 

 (2) A természetes személy ingatlanhasználó részére kiállított számlában meghatározott 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatásért fizetendő szolgáltatási egységre jutó összeg 

(beleértve az alapdíjat) nem haladhatja meg a 2012. április 14. napján alkalmazott díj 

legfeljebb 4,2 százalékkal megemelt összegének 90 százalékát. 

 (2c) A (2) bekezdés szempontjából alkalmazott díjnak 

 a) a települési önkormányzat rendeletében a természetes személy ingatlantulajdonosra 

megállapított teljes díj, vagy 

 b) ha a települési önkormányzati rendelet díjat nem állapított meg, akkor a 2012. április 14-

én a közszolgáltatóval fennálló hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésben a 

természetes személy ingatlantulajdonosokra vonatkozóan meghatározott díj összegének a 

díjfizetésre egyébként kötelezett lakosszámra eső értéke tekintendő.” 

 

Azaz a miniszteri rendeleti díj hatályba lépéséig a települési önkormányzat 2012. április 

14. napján hatályos díját kell alapul venni, mely díjakat a 2014. április 30. napján 

hatályon kívül helyezett Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 

köztisztaság fenntartásáról szóló 9/2002. (II. 09.) önkormányzati rendelet 2. melléklete 

határozza meg.   

Az alábbiakban bemutatott táblázat szemlélteti, hogy mennyi a törvény alapján 

kiszámlázható lakossági díjtétel.  

2007 

nettó 

Ft/ürítés

2008 

nettó 

Ft/ürítés

2009 

nettó 

Ft/ürítés

2010 

nettó 

Ft/ürítés

2011 

nettó 

Ft/ürítés

2012. április 

14. nettó 

Ft/ürítés

Jelenlegi 

díjtételek nettó 

Ft/ürítés 4,2%-os 

emeléssel és 10% 

rezsicsökkentéssel

5 m
3
-es 

konténerürítés:
11 800

12 626 13 300 13 789 14 380 14 380 13 486

1100 l-es 

BOBR
3 766

4 030 4 245 4 401 4 589 4 589 4 304

110-120 l-es 

kuka
100

107 113 117 122 122 114

140 l-es kuka 116 124 131 136 141 141 132

240 l-es kuka 200 214 225 234 244 244 229

Önkormányzati rendelet szerinti díjtételek 2012. április 14-én (BÉKÉSI 

HULLADÉKLERAKÓRA TÖRTÉNŐ SZÁLLÍTÁS ESETÉN)
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infláció 0,875   

      

2007 0,080 1,07 

2008 0,061 1,0534 

2009 0,042 1,0368 

2010 0,049 1,0429 

2011 0,039 1,0341 

2012 0,057 1,0499 

2013 0,017 1,0149 

(segédtábla a fenti táblázathoz)  

 

Felhívjuk a Tisztelt Képviselő-testület figyelmét arra, hogy a táblázat szerinti 

rezsicsökkentett díjak nem finanszírozzák a közszolgáltatással járó kiadásokat. 

Egyrészt:  

 A rendeletben meghatározott díj az akkori Békési Hulladéklerakóba történő 

szállítás és ártalmatlanítás esetén állt fenn. Az EU előírásainak eleget téve a 

lerakó 2009 évtől bezárásra került, és a lakossági hulladék a békéscsabai, vagy 

gyomaendrődi lerakóba kerül átszállításra.  

 2016. január 1 napjától kötelezően biztosítandó 60- és 80 literes űrmértékű 

gyűjtőedényekre vonatkozó díjtétel nincs meghatározva, csak a 110/120 literes 

edény díjának arányos mértéket vehetjük alapul a számlázásnál.  

 2013. január 1. napjától bevezetésre került a lerakási járulék, melyet a lerakóba 

történő szállítás esetén kell megfizetni, éves szinten 24.000.000,- Ft 

 

 

A tervezett kiadásokhoz bemutatjuk a BKSZ Nonprofit Kft ügyvezetője, Ilyés Péter által 

készített értékelést, táblázatokat:  

 

„…A rendelet alapján 120 literes edény egyszeri ürítése bruttó 145,- Ft lehet, amely alapján a 

240 literes edény egyszeri ürítési díja 290,-Ft, a 80 literes edény egyszeri ürítése 96,66,-Ft, 60 

literes edény egyszeri ürítési díja 72,50,-Ft. 1100 literes edény egyszeri ürítési díja 1329,-Ft. 

A díjak alapján a szolgáltatónak a következő bruttó bevétele lehet amennyiben minden 

szolgáltatást igénybe vevő megfizeti a hulladékszállítási díjat. 

Edény mérete 
Edény szám  

Ürítési díj 
bruttó Heti bevétel bruttó Éves bevétel bruttó 

1100 literes hulladékgyűjtő edény, 
db (heti kétszeri ürítés miatt dupla 
számmal) 

280 
1329 372 120 Ft 19 350 240 Ft 

240 literes hulladékgyűjtő edény, db 1 290 290 Ft 15 080 Ft 
110/120 literes hulladékgyűjtő 
edény, db (zsákokkal együtt) 

1630 145 236 350 Ft 12 290 200 Ft 

80 literes hulladékgyűjtő edény, db 2372 96,66 229.278 Ft 11.922.431 Ft 

60 literes hulladékgyűjtő edény, db 848 72,5 61 480 Ft 3 196 960 Ft 

Összesen 899.518 Ft 46.774.911,- Ft 
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A következő táblázatban a szolgáltató teljes költségét osztottuk fel a szolgáltatást igénybe 

vevők száma alapján.  

Teljes díj  Begyűjtés díja  
Szállítás és ártalmatlanítás 

díja 

  nettó bruttó nettó  bruttó nettó bruttó 

1100 literes hulladékgyűjtő 
edény, alapdíjnál 9,6 lakással 
számolva 1 db edénynél 

2 663,34 3 382,44 1 212,00 1 539,24 1 451,34 1 843,20 

240 literes hulladékgyűjtő edény 442,91 562,50 126,25 160,34 316,66 402,16 

110/120 literes hulladékgyűjtő 
edény 

284,58 361,42 126,25 160,34 158,33 201,08 

80 literes hulladékgyűjtő edény 231,8 294,39 126,25 160,34 105,55 134,05 

60 literes hulladékgyűjtő edény 205,41 260,87 126,25 160,34 79,16 100,53 

 

A következő táblázat a szolgáltató tényleges költségeit fedező bevételeit tartalmazza.  

Edény mérete 
Edény szám  

Ürítési díj 
bruttó Heti bevétel bruttó Éves bevétel bruttó 

1100 literes hulladékgyűjtő edény, 
db (heti kétszeri ürítés miatt dupla 
számmal) 

280 
3382,44 947 083 Ft 49 248 326 Ft 

240 literes hulladékgyűjtő edény, db 1 562,5 563 Ft 29 250 Ft 
110/120 literes hulladékgyűjtő 
edény, db (zsákokkal együtt) 

1630 361,42 589 115 Ft 30 633 959 Ft 

80 literes hulladékgyűjtő edény, db 2372 294,39 698 293 Ft 36 311 240 Ft 

60 literes hulladékgyűjtő edény, db 848 260,87 221 218 Ft 11 503 324 Ft 

Összesen 2 456 271 Ft 127 726 099 Ft 

 

A lakosságtól beszedhető díjak és a tényleges költség közötti különbözetett az 

Önkormányzatnak kell megtéríteni, amely összege legjobb esetben is 80 millió forint.  

Továbbá a fizetős lakossági hulladékszállítás bevezetéshez elengedhetetlenül szükséges az, 

hogy minden igénybevevő rendelkezzen hulladékgyűjtő edénnyel. 

Békés Város Önkormányzata Békés megyében a települési önkormányzatok között a 

leghosszabb ideig vállalta, viselte a lakosság helyett a kötelezően igénybe veendő 

közszolgáltatás, a hulladékszállítás díjának megfizetését. Többszöri, a Magyar Energetikai 

és Közmű-szabályozási Hivatal részéről történt figyelemfelhívást követően városunk 

önkormányzata az önkéntes jogkövető magatartás szellemében is eljárva – de alapvetően 

fent hivatkozott külső tényezők hatására – dönt a lakosságot érintő hulladékszállítási díj 

fizetésének bevezetése mellett. Tekintettel azonban a lakosság többségének anyagi 

lehetőségeire, teherviselő, és vállaló képességeire, a közszolgáltatás kiadásainak jelentős 

részét továbbra is önkormányzatunk viseli. A lakosságot érintően megyei 

összehasonlításban is igen szerény mértékű díjtételről van szó, melyet az alább mellékelt 

táblázat is igazol.  
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120 l-es edényzetre vonatkozó éves 
bruttó szemétszállítási díj 

Battonya 19 680 Ft 

Békés 7 540 Ft 

Békéscsaba 24 168 Ft 

Csorvás 18 732 Ft 

Dévaványa 16 246 Ft 

Elek 16 609 Ft 

Füzesgyarmat 14 820 Ft 

Gyomaendrőd 14 661 Ft 

Gyula 22 908 Ft 

Kondoros 14 400 Ft 

Körösladány 17 368 Ft 

Medgyesegyháza 11 088 Ft 

Mezőberény 13 500 Ft 

Mezőhegyes 16 312 Ft 

Mezőkovácsháza 15 132 Ft 

Orosháza 15 774 Ft 

Sarkad 16 000 Ft 

Szarvas 15 336 Ft 

Szeghalom 11 971 Ft 

Tóthkomlós 14 058 Ft 

Újkígyós 12 758 Ft 

Vésztő 12 960 Ft 

 

Békés Város Önkormányzata a szemétszállítással kapcsolatosan az alábbi kedvezményeket 

vezette be:  

 

 igazoltan üresen álló ingatlanok esetén lehetőség van a szolgáltatás szüneteltetésére, 

nem kell díjat fizetni; 

 igazoltan egyedülállók a kisebb 60 l-es edényzetet is választhatják, mely alapján a 

fizetendő közszolgáltatás éves díja: 3.770,- Ft;  

 a családok a 80 l-es edényzet és a 120 l-es edényzet között választhatnak, 80 l-es 

edény éves díja: bruttó 5.026,- Ft, a 120 –es edény éves díja: 7.540,- Ft.  

 

Az önkormányzat vállalja, hogy a 2016. évi költségvetés tervezése, előkészítése során, 

megvizsgálja annak lehetőségét, hogy módjában áll-e enyhíteni a lakosságot érintő 

adófizetési kötelezettségeket. 

 

 

 A fentiekre tekintettel javasoljuk a Helyi Rendelet 6. § (3) bekezdésének hatályon 

kívül helyezését 2015. szeptember 30. napjával.  

  Javasoljuk továbbá a párhuzamos szabályozás elkerülése érdekében, hogy a Helyi 

Rendelet 4. § (5) bekezdését helyezzük hatályon kívül.  
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A Rendelet-tervezet az alábbi módosítási javaslatotokat tartalmazza: 

 

Hatályon kívül helyezésre kerül az alábbi két rendelkezés: 

 

„4. § (5) A közszolgáltatásért a használó köteles a Szolgáltatóval szerződést kötni, és az 

illetékes miniszter által rendeletben meghatározott közszolgáltatási díjat megfizetni. 

6. § (3) Az önkormányzat az (1) bekezdésben meghatározott díjfizetési kötelezettséget a 

lakossági ingatlanhasználótól átvállalja.”  

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján 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. A hatásvizsgálat során vizsgálni kell a tervezett 

jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen 

a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásvizsgálat: fontos a lakosság környezettudatos 

szemléletének kialakítása, ezt országos szinten is a Te Szedd akció keretében önkéntes 

szervezetek is segítik. A közszolgáltató is rendszeresen tart tájékoztatókat a szelektív gyűjtés 

fontosságáról. Gazdasági hatásvizsgálat során megállapítható, hogy a lakossági közvetlen 

számlázás következtében a termelt, és lerakóba szállított hulladék mennyisége várhatóan 

csökkenni fog. Költségvetési hatása a rendeletmódosításnak a 2015. beszámolási évet érintően 

nem jelentősek.  

b) környezeti és egészségi következményei: a környezet és az emberi egészség védelme 

érdekében csökken a környezetterhelés mértéke, az újrahasznosítható hulladék aránya 

emelkedni fog, ezáltal csökken a képződő hulladék káros hatása 

c) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: a Békés Város Önkormányzatát tekintve nem 

jelentős, a közszolgáltató ügyfélszolgálatán viszont emelkedett ügyfélforgalom, számlázási 

rendszer bővítése, papír- valamint postaköltségek emelkedése jelentkezik.  

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 

adottak.  

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § alapján az előterjesztésben kifejtettek a 

jogszabály indokolása is. 

A fentiek alapján kérem a T. Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és a 

mellékelt rendelet-tervezet elfogadását. 
      

Békés, 2015. szeptember 17. 

 

Izsó Gábor 

polgármester 

Jogi ellenjegyző 

Pénzügyi ellenjegyző 
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BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

…/…. (... ...)  

ö n k o r m á n y z a t i  r e n d e l e t e 

A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS KÖZTISZTASÁGI 

KÖZSZOLGÁLTATÁS KÖTELEZŐ IGÉNYBEVÉTELÉRŐL  

szóló 10/2014. (III. 28.) önkormányzati rendelet 

 módosításáról  

(TERVEZET) 

 

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. 

törvény 88. § (4) bekezdésében és 35. §-ában kapott felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 

32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében 

eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § Hatályát veszti Békés Város Önkormányzata képviselő-testületének a települési szilárd 

hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 

10/2014. (III. 28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. § (5) bekezdése.  

 

2. § Hatályát veszti a Rendelet 6. § (3) bekezdése.  

 

3 .§ (1) E rendelet a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel a kihirdetését követő napon lép 

hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.  

(2) E Rendelet 2. §-a 2015. október 1-jén lép hatályba.  

B é k é s, 2015. szeptember 22. 

 

   Izsó Gábor sk. Tárnok Lászlóné sk. 

 polgármester                                                                jegyző 

 

A rendelet kihirdetésre került: 2015. szeptember ….. –én 

 

Tárnok Lászlóné  sk. 

   jegyző  

 


