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Tisztelt Képviselő-testület! 

Békés Város Önkormányzata évekkel ezelőtt úgy döntött, hogy a szemétszállítási díjat 

átvállalja a lakosságtól. A díj helyi rendelet alapján minden évben megállapításra került, 

viszont a lakosságtól nem szedtünk szemétszállítási díjat, a teljes lakossági szemétszállítás 

költségét az Önkormányzat fizette. 

Békés Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) a 184/2012 (V. 24.) számú 

határozata alapján, 2012. szeptember 8-án megállapodást kötött a Békési Kommunális és 

Szolgáltató Kft-vel (továbbiakban: Közszolgáltató) a települési szilárd hulladék és lakossági 

veszélyes hulladék gyűjtésére, szállítására, tárolására, hasznosítására, illetve 

ártalmatlanítására.  

A megállapodás keretében a közszolgáltató ellátja a lakossági hulladékgyűjtés, 

ártalmatlanítás, és szállítás feladatait is. E megállapodás alapján a közszolgáltató a lakosság 

helyett az Önkormányzatnak állítja ki a lakossági hulladékgyűjtésről a számlát.  

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) 42. § (1) g) alapján a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében a közszolgáltató:” - jogszabály eltérő 

rendelkezése hiányában – legalább negyedévente, utólag a hulladékgazdálkodási díj 

fizetésére kötelezett ingatlanhasználó vagy tőle a fizetési kötelezettséget jogszerűen átvállaló 

személy vagy önkormányzat részére számlát állít ki. „ 

Tehát a Ht. lehetővé teszi, hogy az önkormányzat az ingatlanhasználótól a fizetési 

kötelezettséget átvállalja. E lehetőséget szeretnénk a helyi rendeletünkben pontosítani, 

ugyanis a hatályos Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a települési szilárd 

hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 

10/2014. (III. 28.) önkormányzati rendeletünk 6. §- a szerint: 



„6. § (1) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatási díjat a szolgáltató részére a teljesített 

közszolgáltatás alapján külön megállapodás alapján havonta, egyébként negyedévente köteles 

megfizetni. 

(2) Az ingatlanhasználó a szolgáltatási díjat a szolgáltatóval létrejött szerződésben 

meghatározott módon egyenlíti ki.” 

 

Javasoljuk a fenti szakasz kiegészítését, az alábbiak szerint:  

„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 előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható 

következményeit, melynek eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi 

önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell.  

 A tervezett rendeletmódosítás társadalmi és gazdasági hatása, és megalkotásának 

szükségessége (elmaradásának várható következménye): a lakosság számára 

egyértelművé válik az, hogy a jogszabály által meghatározott szemétszállítási díj 

megfizetését az Önkormányzat tőlük átvállalja. 

 A rendeletnek környezeti és egészségügyi hatása, adminisztratív terheket befolyásoló 

hatása: nincs 

 A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek az eddigiek szerint adottak.  

 

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

jogszabály indokolása is. 

 

Kérem a T. Képviselő-testülettől a mellékelt rendelet-tervezet elfogadását. 

Békés, 2014. november 28. 

 

Izsó Gábor 

polgármester 

Jogi ellenjegyző 

Pénzügyi ellenjegyző 
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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. § Békés Város Önkormányzata képviselő-testületének a települési szilárd hulladékkal 

kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 10/2014. (III. 28.) 

önkormányzati rendelt (a továbbiakban: Rendelet) 6 §-a következő (3) bekezdéssel egészül ki: 

 

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

lakossági ingatlanhasználótól átvállalja.” 

 

2. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon 

hatályát veszti.  

 

B é k é s, 2014. december 8.  

 

 

   Izsó Gábor  Tárnok Lászlóné  

 polgármester                                                                jegyző 

 

A rendelet kihirdetésre került: 2014. december ….. -én 

 

Tárnok Lászlóné  
   jegyző  

 

 
 


