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Tárgy: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének .../2011. (...) 

önkormányzati rendelet-tervezete a települési hulladékkal kapcsolatos 

hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 13/2011. (V.30.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

 

Előadó:  Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Molnár István városfejlesztési osztályvezető 



Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 

…/2011. (…) önkormányzati rendelet-tervezete 

a települési hulladékkal kapcsolatos  

hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 

13/2011. (V.30.) önkormányzati rendelet módosításáról* 

 

 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 

LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi 

XLIII. törvény 13. § (3) bekezdésében és a 23. §-ban kapott felhatalmazás alapján az 

Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

 

1.§ 

 

 

A települési hulladékokkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 

13/2011. (V.30.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép. 

 

 

2.§ 

 

 

Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba. 

 

 

 

Pápa, 2011. december 14. 

 

 

 

 

Dr. Áldozó Tamás       Kanozsainé dr. Pék Mária 

   polgármester          jegyző 

 

 

 

 

 

 

(* A normál betűvel szedett szövegrész a rendelet hatályos szövegét, a dőlt betűvel szedett szövegrész a javasolt 

módosítást tartalmazza.) 

 



1. melléklet a …/2011. (…) önkormányzati rendelethez 

„2. melléklet a 13/2011. (V.30.) önkormányzati rendelethez 

 

A települési folyékony hulladék kezelésének díjai 

Közszolgáltatási díj: 

- 5 m
3
 gépkocsival történő szállítás esetén  15.512,- Ft/forduló  

- 10 m
3
 gépkocsival történő szállítás esetén  31.024,- Ft/forduló  

 

Kiszállítási díj: Esetenként, a megrendelt szolgáltatás ÁFA-val növelt díjának 30%-a. 

(a kiszállási díj abban az esetben kerül kiszámlázásra, ha a szolgáltatás a megrendelő, vagy a 

szolgáltatást igénybe vevő hibájából meghiúsul). 

 

Rendkívüli munkavégzés és díjai: 

- Kizárólag ünnep- és munkaszüneti napokon igényelt szolgáltatás esetén a szolgáltatás 

alapdíjai 25%-al növekednek. 

- 8 fm-t meghaladó szippantási távolság esetén a további csőfektetések díja 500,-

Ft/tömlő. 

- A maximális szippantási távolság 24 fm. 

- Un. száraz WC-k tisztítása esetén külön felméréssel egyedi díjat állapít meg a 

közszolgáltató. A szolgáltatás 5 m3-es szippantó autóval történik. 

- A szolgáltatás alapdíja: 12.000,-Ft/alkalom, mely maximum 1 óra műveleti időt foglal 

magában. 

- A tisztítással eltöltött további munkaidő óradíja megkezdett óránként 5.500,-Ft/óra. 

 

A díjak összegét a mindenkor hatályos ÁFA terheli.” 

 
 
 

 



INDOKOLÁS 

 

1. § 

A Talajerőgazdálkodási Kft. a 2012. évi szolgáltatási díjait Pápa és közigazgatási területére a 

melléklet szerint kéri megállapítani. 

 

 

2. §  

A hatályba léptető rendelkezést tartalmazza. 

 

 

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a szerinti a jogszabályok előkészítése 

során előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérni a tervezett jogszabály valamennyi 

jelentősnek ítélt hatását, a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat 

megállapításai a rendelet-tervezet esetében az alábbiak: 

 

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: 

A díjak az általános forgalmi adó mértékének megfelelően emelkednek, így társadalmi, 

gazdasági, költségvetési hatásai nincsenek. 

A Talajerőgazdálkodási Kft. lecsökkentette a tervezett nyereséghányadot, 10-ről 8%-ra, a 

lakosság nehéz anyagi helyzetére tekintettel. 

 

Környezeti és egészségügyi következményei: 

A szabályozásnak fenti körbe tartozó következményei nincsenek. 

 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: 

A szabályozás többlet adminisztrációs terhet nem jelent. 

 

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: 

Az általános forgalmi adó miatt szükséges a díjtételek emelése.  

 

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

Fentiekben meghatározott feltételek rendelkezésre állnak. 

 

 

Összeállította: Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

 Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

 

 

Pápa, 2011. december 14. 

 Dr. Áldozó Tamás sk. 

 polgármester 

 

 


