Előterjesztés a Képviselő-testület 2013. január 30.-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
Az előző üléseken már foglalkozott a képviselő-testület a háztartási hulladék
szállításával kapcsolatos változásokról, ennek megfelelően készült az alábbi jogszabály
módosítás.

Püspökhatvan Község Önkormányzata Képviselő-testületének …./2013. /. ./ sz. Ökt
rendelete az 5/1998. /IV. 1./ Sz. - köztisztaságról, a környezetvédelemről,
hulladékgazdálkodásról - szóló rendelet módosításáról

Püspökhatvan Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 5/1988. /IV.1./ sz. Ökt
rendeletét a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV tv. 35-ában kapott felhatalmazás
alapján figyelemmel a fenti törvény egyéb rendelkezéseire az alábbiak szerint módosítja.
1. § A rendelet V. fejezete -a az alábbiak szerint módosul:
V.

fejezet

A háztartási hulladék kezelése, elszállítása, a hulladékszállítás díja
6

§

1/ Püspökhatvan Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hulladékszállítási
közszolgáltatási szerződés alapján biztosítja Püspökhatvan településen a háztartási hulladék
elszállítását.
2/ A hulladék elszállítása minden hét keddi napján 6.00 – 20.00 óra közötti időszakban
történik.
3/ Minden lakott ingatlan után hulladékszállítási díjat kell fizetni az ott lakók számát
figyelembe véve az alábbiak szerint:
1-2 fős háztartásnál a minimum
60 l
3 fős háztartásig
minimum
80 l
3 fős háztartás feletti létszám esetén
minimum
120 l űrtartalmú edény szállítási és
leürítési díja kerül kiszámlázásra.
Igény esetén 240 l-es űrtartalmú hulladéktároló edény ürítését is igénybe lehet venni, ezt
azonban jelezni kell a Polgármesteri Hivatalban.
4/ A településen működő vállalkozások az általuk végzett tevékenységből eredő hulladék
elszállítására az önkormányzattal köthetnek közszolgáltatási szerződést minimum a 120 l-es
űrtartalmú edény figyelembe vételével.
5/ A számlát az önkormányzat negyedévente küldi az ingatlantulajdonos és a vállalkozók
részére. A számla kibocsájtásának alapja a lakó igényének megfelelő gyűjtőedény űrtartalma,

de minimum a lakónyilvántartás szerint a lakásban lakók száma, valamint a létszámhoz
megállapított űrtartalmú edény nagysága. Vállalkozásoknál az önkormányzattal kötött
közszolgáltatási szerződésben rögzített űrtartalom. A ki nem egyenlített számla
köztartozásnak minősül, adók módján behajtható tartozás.
6/ A hulladékszállítás díja azonos a 2012. évben megállapított díj mértékével:
60 l-es edény heti egyszeri ürítési díja:
80 l-es edény heti egyszeri ürítési díja:
120 l-es edény heti egyszeri ürítési díja:
240 l-es edény heti egyszeri ürítési díja:

327 Ft+ÁFA
354 Ft+ÁFA
409 Ft+ÁFA
712 Ft+ÁFA

415
450
520
904

Ft
Ft
Ft
Ft

7/ A szemétgyűjtő edénybe csak háztartási hulladék helyezhető. Háztartási hulladék a
háztartásokban képződő vegyes, elkülönítetten gyűjtött hulladék.
Nem minősül háztartási hulladéknak: mérgező, robbanó, veszélyes, vagy fertőző anyag,
építési törmelék, vas- és fémhulladék, salak, hamu, kerti hulladék.
8/ A papír, műanyag, üveg hulladék elhelyezésére a település 3 pontján elhelyezett
hulladékszigetek szolgálnak. A hamu, salak elhelyezésére a Dózsa György utcában az un.
mérlegháznál gyűjtő konténer került kihelyezésre, melynek ürítését igény szerint végzi az
önkormányzat
2. §
/3/ E rendelet kihirdetése napjától hatályos, kihirdetésével hatályát veszti.
Püspökhatvan, 2013. január 24.

Bátyi József
Polgármester

Blaskó Imréné
jegyző

Előzetes hatásvizsgálat
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX tv. 17. § (1) bekezdése alapján

Jogalkotó: Püspökhatvan Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
A jogszabály fajtája, címe: az 5/1998. /IV. 1./ Sz. - köztisztaságról, a környezetvédelemről,
hulladékgazdálkodásról - szóló rendelet módosítása
Megalkotásának szükségessége: A lakossági háztartási hulladékszállítás területén történt
változások indokolják
Alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi feltételek adottak.
Társadalmi, gazdasági hatása: a nyújtott szolgáltatás által a hulladékszállítási közszolgáltatás
biztosításra kerül.
Költségvetési hatása: Az önkormányzat költségvetésében bevételi és kiadási oldalon
jelentkezik a közszolgáltatás díja. A lakosságtól beszedett hulladékszállítás díja az alapja a
közszolgáltatói díjfizetésnek, haszonszerzést nem eredményez
Környezeti, egészségi következményei: A hulladékszállítással az emberi egészséges
környezetet óvjuk.
Adminisztratív terhet befolyásoló és egyéb hatása: a jelentkezős adminisztrációs többlethez a
személyi feltétel biztosítva van.

Püspökhatvan, 2013. január 25.

Blaskó Imréné
Jegyző

Általános indoklás
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX tv. 18. § (1) bekezdése alapján

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. Tv. V. fejezete rögzíti a települési önkormányzatok
hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra vonatkozó szabályait.
Püspökhatvan Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 5/1998. /IV. 1./ sz. Ökt
rendeletében rendelkezett Püspökhatvan településen a - köztisztaság, a környezetvédelem,
hulladékgazdálkodás szabályozásáról. A hulladéktörvény rendelkezései, valamint a helyi
szolgáltatásban történt változás indokolta az Ökt rendelet módosítását.

Részletes indoklás
1.-2. pont Rögzíti a közszolgáltatás biztosítását Püspökhatvan településen.
3-4. A háztartásoktól elszállított hulladék mennyisége nem mérhető, ezért rögzítésre került a
háztartásban lakók száma alapján a minimum űrtartalom. Természetesen a lakó jogosult a
minimumtól eltérő nagyobb űrtartalmú edény alkalmazására. A településen működő
vállalkozások egyénileg kötnek szerződést az önkormányzattal.
5.-6. Rögzíti a számlázás módját és az űrtartalom alapján meghatározott díjat. A
hulladékszállítás díja azonos a 2012. évben megállapított díj összegével.

7.-8. Rögzíti a kihelyezhető háztartási hulladék fajtáját, a szelektív hulladék elhelyezési
lehetőséget.

Püspökhatvan, 2013. január 25.

Blaskó Imréné
jegyző

Püspökhatvan Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2012. sz. /I. 20./ sz. Ökt
rendelete a szociális célú tűzifa támogatás szabályozásáról

Püspökhatvan Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 59/2011. (XII. 23.) BM
rendelet – a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárlásához kapcsolódó kiegészítő
támogatásáról - /továbbiakban: BM rendelet/ felhatalmazása alapján, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 42. §-ában biztosított rendeletalkotási
jogával élve az alábbi rendeletet alkotja:
1. §

Püspökhatvan Község Önkormányzatának Képviselő-testülete szociális célú tűzifát biztosít a
településen életvitelszerűen élő, lakóhellyel rendelkező lakosok részére, akik – az
önkormányzatnál rendelkezésre álló bármely nyilvántartásból megállapíthatóan – rossz
egészségi állapotú, szociálisan hátrányos helyzetű, elsősorban egyedül élő személyek, akiknek
a téli tüzelő biztosításában közeli hozzátartozó segíteni nem tud, önmaguk számára ez nehéz,
vagy lehetetlen feladat.
2. §
A Képviselő-testület felhatalmazza a Népjóléti Bizottságot, hogy a BM rendeletben biztosított
20 m3 tűzifa szétosztásáról hozzon döntést. A rendelkezésre álló famennyiséget maximum 20
fő jogosult részére a lakóhelyre történő szállítással biztosítsa.
3. §
A szociális támogatás megállapítása határozatban történik. A kiszállított tűzifa átvételét
átvételi elismervény aláírásával kell a jogosultnak igazolnia.
4. §
A szociális tűzifa támogatás kiszállításának határideje: 2012 február 29.
A támogatás elszámolására a BM rendelet szabályai, valamint a Belügyminisztérium egyéb
tájékoztatói az irányadók.
5. §
Ez a rendelet 2012. január 20. napjától hatályos, a BM rendeletben meghatározott elszámolási
kötelezettség teljesítésével – 2012. május 31. – hatályát veszti.

Bátyi József
Polgármester

Blaskó Imréné
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2012. 01.19.
Blaskó Imréné jegyző

Püspökhatvan Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. sz. /
rendelete a szociális célú tűzifa támogatás szabályozásáról

./ sz. Ökt

Püspökhatvan Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 59/2012. (XI. 28.) BM
rendelet – a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárlásához kapcsolódó kiegészítő
támogatásáról - /továbbiakban: BM rendelet/ felhatalmazása alapján, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 42. §-ában biztosított rendeletalkotási
jogával élve az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
Püspökhatvan Község Önkormányzatának Képviselő-testülete szociális célú tűzifát biztosít a
településen életvitelszerűen élő, lakóhellyel rendelkező lakosok részére, akik rossz egészségi
állapotú, szociálisan hátrányos helyzetű, egyedül élő személyek, akiknek a téli tüzelő
biztosításában közeli hozzátartozó segíteni nem tud, önmaguk számára ez nehéz, vagy
lehetetlen feladat.
2. §
A Képviselő-testület a BM rendeletben biztosított 8 m3 tűzifa szétosztásáról hoz döntést. A
rendelkezésre álló famennyiséget maximum 10 fő jogosult részére a lakóhelyre történő
szállítással biztosítja. A Képviselő-testület a döntésnél a mindenkori öregségi nyugdíj 150 %ánál (42.750 Ft) alacsonyabb 1 főre eső havi jövedelmet vesz figyelembe.
3. §
A rászorultság megállapítása kérelem, valamint jövedelemigazolás benyújtása alapján
határozatban történik a 10 leginkább szociálisan rászoruló személy részére. Kérelem a
Polgármesteri Hivatalban igényelhető és oda kell benyújtani is. A kiszállított tűzifa átvételét
elismervény aláírásával kell a jogosultnak igazolnia.
4. §
A szociális tűzifa támogatás kiszállításának határideje: 2013. február 29.
A támogatás elszámolására a BM rendelet szabályai, valamint a Belügyminisztérium egyéb
tájékoztatói az irányadók.
5. §
Ez a rendelet 2013. január …. napjától hatályos, a BM rendeletben meghatározott elszámolási
kötelezettség teljesítésével hatályát veszti.

Bátyi József
Polgármester

A rendelet kihirdetve:

Blaskó Imréné
jegyző

Blaskó Imréné jegyző

E LŐ T E R J E S Z T É S
Püspökhatvan Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2013. január ….-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!
A Kormány a 1525/2012.(VI.28.) Korm. határozatban döntött a IX. Helyi önkormányzatok
támogatási és átengedett személyi jövedelemadója fejezeten belüli előirányzat
átcsoportosításáról,
melynek
felhasználására
vonatkozó
részletszabályokat
az
59/2012.(XI.28.) BM rendelet (továbbiakban: Rendelet) a helyi önkormányzatok szociális
célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás rögzíti.
A támogatás Mértéke 12 000 Ft/erdei m3 + ÁFA, amelyhez az önkormányzatnak önerőt 2 000
Ft/erdei m3 + ÁFA összegben kell vállalnia, illetve a szállításból adódó költségeket, beleértve
a rászorulókhoz való eljuttatás költségeit is.
Püspökhatvan Község Önkormányzat 8 m3 tűzifa vásárlására kapott 121 920 Ft támogatást.
Az önkormányzatnak rendeletben kell szabályoznia a szociális rászorultság feltételeit, az
igénylés módját.
A települési önkormányzat a szociális tűzifára való jogosultságról határozattal dönt.

Részletes indokolás
1. §-hoz
Tartalmazza az önkormányzat döntését, meghatározza a rászorultak körét.
2. §-hoz
Rögzíti a döntést befolyásoló jövedelem határát.
3-4. §
A támogatás odaítélésének menetét tartalmazza, kérelem alapján a képviselő-testület hoz
döntést.
5. §-hoz
A rendelet hatálybalépését és hatályon kívül helyezését határozza meg. Mivel ez a rendelet,
csak az idei évben meghatározott támogatásra érvényes, ezért az elszámolást követően
célszerű a rendeletet rögtön hatályon kívül helyezni.

Előzetes hatásvizsgálat
A szociális célú tűzifa támogatásról szóló önkormányzati rendelet-tervezethez
1.Társadalmi hatások
A veszélyeztetett személyek életkörülményeinek javítása.
2 Gazdasági, költségvetési hatások
Gazdasági hatása nincs, az önkormányzatnak kell csekély összegű önerőt biztosítani a
támogatáshoz.
3. Környezeti következmények, hatások
A környezetet csekély mértékben szennyezi a tüzelés által kibocsájtott égéstermék.
4. Egészségügyi következmények, hatások
A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi következményei nincsenek.
5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
A rendelet végrehajtása átmenetileg többletfeladatokkal jár, de végrehajtása nem kíván
túlmunkát.
6 A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei
A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó kiegészítő
támogatásról szóló 59/2012. (XI.28) BM rendelet kötelez a feladat elvégzésére.

1. sz. melléklet – kérelem
2. sz. melléklet a …./2013.(

) önkormányzati rendelethez

Átvételi elismervény

................................................... (név) Püspökhatvan, u. ................................................................... sz.
alatti lakos aláírásommal elismerem, hogy a mai napon Püspökhatvan Község Önkormányzata
Képviselőtestületének a szociális célú tűzifa támogatásról szóló /2013. (.) sz. Ökt rendelete alapján
megállapított természetbeni juttatásként

q mennyiségű tűzifát átvettem.

Püspökhatvan, 2013. ……………………

………………………………..
Átadó

…………………………………..
átvevő

