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Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének  

……/2012. (………) önkormányzati rendelet-tervezete 

 a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról 

 és az ezzel kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 16/2010. (VII.8.) önkormányzati rendelet 

módosításáról* 

 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi 

XLIII. törvény 23. § f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

 

1. § 

 

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének a pénzbeli és természetben nyújtott 

szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és az ezzel kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 

16/2010.(VII.8.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 21/A. §-a és az azt 

megelőző alcím helyébe a következő alcím és rendelkezés lép:   

 

 

„17. A települési szilárd hulladékra vonatkozó díjkedvezmény 

 

21/A. § 

 

(1) A települési hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásokról szóló 

 önkormányzati rendelet szerinti ingatlan természetes személy tulajdonosa a 

 közszolgáltatási díjból 50 % díjkedvezményre jogosult, amennyiben   

 a)  a települési szilárd hulladékra vonatkozó közszolgáltatási szerződést megkötötte, 

 b)  közszolgáltatásidíj-hátraléka nincs és 

 c) háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj  

  mindenkori legkisebb összegének 200 %-át. 

 

(2)  Az (1) bekezdés b) pontjának alkalmazásában nem minősül hátraléknak az a tartozás, 

 amelynek teljesítésére a hátralékos a KÖZSZOLG Pápai Köztisztasági és Szolgáltató 

 Kft.-vel (továbbiakban: közszolgáltató) részletfizetésre megállapodást kötött. 

 

(3)  A kérelemhez a 6. §-ban foglaltakon túl csatolni kell  

 a)  a közszolgáltatási szerződést, 

 b) a közszolgáltató igazolását a közszolgáltatási díj és a részletfizetésre vonatkozó 

 megállapodás szerinti díj megfizetéséről.  
 

(4)  Az Önkormányzat a költségvetése terhére a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig 

köteles a közszolgáltatónak megtéríteni a közszolgáltatási díj díjkedvezményként 

megállapított részét. 

 

 

 

 
(*Az álló betűvel szedett szöveg a jelenleg hatályos önkormányzati rendelet szövegét, a dőlt betűvel szedett 

szövegrészek az új rendelkezéseket, a vastagon szedett szövegrészek a jogszabályok rendelkezéseit 

tartalmazzák.) 
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(5) A kérelmezőt a közszolgáltatási díj megfizetésére vonatkozó kedvezmény a kérelem 

 benyújtása hónapjának első napjától egy év időtartamra illeti meg. 

(6)  A jogosultsági feltételek hiányában nyújtott díjkedvezményt meg kell szüntetni, a 

díjkedvezményt jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vevőt pedig kötelezni kell a 

díjkedvezmény összegének megfelelő pénzegyenérték megfizetésére. 

(7) A (6) bekezdés szerinti megtérítést az elrendelése napján érvényes jegybanki alapkamattal 

megemelt összegben kell visszafizetni. Kamat csak a díjkedvezmény jogosulatlan és 

rosszhiszemű igénybevétele és az erről való tudomásszerzés közötti időtartamra 

számítható fel. 

(8) A jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett ellátás megtérítését az igénybevételről 

való tudomásszerzésétől számított három hónapon belül lehet elrendelni. Nem lehet a 

megtérítést elrendelni, ha az igénybevételtől, illetőleg folyamatos ellátás esetén az 

ellátás megszűnésétől egy év már eltelt. 

 

 

2. § 

 

A Rendelet a következő 23. §-al egészül ki: 

 

„23. § 

 

A 2013. január 1. napjától 2013. március 31. napjáig benyújtott kérelmekre vonatkozóan 

azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a közszolgáltatási díj megfizetésére vonatkozó 

díjkedvezményt 2013. január 1-től 2013. december 31-ig terjedő időtartamra kell 

megállapítani.” 

 

 

3. § 

 

A Rendelet 8. § (3) bekezdésében a „kommunális hulladékra” szövegrész helyébe a 

„települési szilárd hulladékra” szöveg lép. 

 

 

4. § 

 

 

(1) Ez a rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba. 

 

(2) A rendeletet a hatálybalépése után indult ügyekben kell alkalmazni. 

 

(3) A Rendelet 23. §-a 2013. április 1-jén hatályát veszti. 

 

 

Pápa, 2012. november 20. 

 

 

 

        Dr. Áldozó Tamás        Kanozsainé dr. Pék Mária  

            polgármester           jegyző 
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Általános indokolás 

 

 

A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 23. § f) pontja alapján a 

települési önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati rendeletben állapítja meg az 

ingatlantulajdonost terhelő díjfizetési kötelezettséget, az alkalmazható díj legmagasabb 

mértékét, megfizetésének rendjét, az esetleges kedvezmények eseteit vagy a szolgáltatás 

ingyenességét. 

 

Részletes indokolás 

 

1. §-hoz 

 

2004-ben az önkormányzat csatlakozott az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési 

Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társuláshoz. A társulási szerződésben vállalta, hogy 

a rendszer üzembe helyezése után a társulás egész területén érvényes szolgáltatási díjakat 

állapít meg Pápán is. Ezek a díjak az eddig Pápán érvényesítettekhez képest jelentős 

mértékben magasabbak. A díjak emelése sok pápai háztartás számára aránytalanul nagy terhet 

jelent, ezért az önkormányzati rendelet-tervezetben javasolt jövedelemhatárig az 

önkormányzat átvállalja a szolgáltatási díj 50 %-ának a szolgáltató részére történő 

megtérítését. 

 

2. §-hoz 

 

Az átmeneti rendelkezés célja, hogy elegendő idő álljon rendelkezésre az önkormányzati 

rendelet megismeréséhez és a kérelem benyújtásához. 

 

3. §-hoz 

 

Technikai jellegű módosítást, pontosítást tartalmaz az egységes szóhasználat érdekében. 

 

4. §-hoz 

 

Hatályba léptető és a hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmazza. 

 

Előzetes hatásvizsgálat 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a szerint a jogszabály előkészítője - 

a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes hatásvizsgálat 

elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat 

megállapításai az önkormányzati rendelet-tervezet esetében az alábbiak: 

 

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: 

A jelenleg hatályos önkormányzati rendelet is tartalmaz a települési szilárd hulladékra 

vonatkozóan díjkedvezményt. A javaslat kiterjeszti a kedvezményre jogosultak körét azzal, 

hogy az életkort nem veszi figyelembe, valamint egyéb eljárási szabályokat is megállapít.  

 

Átmeneti rendelkezésében lehetőséget biztosít arra, hogy a kötelezettek megismerjék a 

rendelet-tervezetet és elegendő idő álljon rendelkezésükre a kérelem benyújtására. A jelenlegi 

szabályozáshoz képest szélesebb kör veheti igénybe a támogatást, ezért a társadalmi hatása a 

tervezetnek pozitív.  
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Feltételként beépül az a szabályozás, hogy csak azok jogosultak a kedvezmény igénybe 

vételére, akiknek nincs hátraléka, vagy részletfizetési megállapodás megkötésével a hátraléka 

rendezettnek tekinthető. Emiatt várható, hogy a hátralékban lévők megfizetik, vagy vállalják a 

hátralék részletekben történő megfizetését.  

 

A városban több mint 12 000 lakossági szerződést kötöttek. Nem lehet pontosan 

meghatározni, hogy a kedvezmény igénybe vételéhez szükséges együttes feltételeknek 

mennyi háztartás felel meg.  

 

Környezeti és egészségügyi következményei: 

Az új szabályozás érdekeltté teszi a közszolgáltatást igénybe vevőt, hogy a helyi rendeletben 

meghatározott módon kezelje a háztartásában keletkezett hulladékot abban az esetben is, ha a 

teljes díj megfizetésére méltányolható feltételek miatt nem képes. 

 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: 

A szabályozás adminisztratív terhei a kérelmezők számával arányosan emelkednek, de a 

személyi feltételek várhatóan elegendőek lesznek a feladat ellátásához.  

 

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: 

Amennyiben az önkormányzat nem vállalja át a szolgáltatási díj meghatározott részét a 

rendeletben körülírt háztartásoktól, valószínűsíthető, hogy részben az illegális 

hulladéklerakás, részben a szolgáltatási díj megfizetésével adósok növekedésével kell 

számolni. 

 

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

Az önkormányzati rendelet alkalmazásához a szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 

rendelkezésre állnak. 

 

 

Összeállította: Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

  Benecz Rita szociális és egészségügyi osztályvezető 

 

 

 

 

Pápa, 2012. november 20. 

         Dr. Áldozó Tamás sk. 

           polgármester 

 

 
 


