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Tisztelt Közgyűlés!

A  hulladékgazdálkodásról  szóló  2000.  évi  XLIII.  törvény,  illetve  a  települési  hulladékkezelési 
közszolgáltatási  díj  megállapításának részletes  szakmai  szabályairól  szóló 242/2000.  (XII.  23.)  sz. 
kormányrendelet előírásai szerint a hulladékkezelési közszolgáltatás legmagasabb díját önkormányzati 
rendeletben kell meghatározni oly módon, hogy az a közszolgáltatással arányos, az indokolt költségek 
megtérülését  biztosító,  a  közszolgáltatás  biztonsága  mellett  annak  legkisebb  költségű  ellátására, 
hatékony hulladékgazdálkodásra ösztönző legyen

I. Tartalmi összefoglaló:
 Az  AVE  Miskolc  Kft.  a  települési  szilárd  hulladék  kezelésére  vonatkozó  helyi  rendelet 
módosítását kezdeményezte a szolgáltatási  díjak megemelése tekintetében, amellyel  a lakossági 
terhek  2007-ben  átlagosan, egy  háztartásra  vetítve, havi  szinten  133  Ft  +  ÁFA 
többletköltséggel haladják meg az előző évi időszakot.

A  mérték  tekintetében  meghatározó  szempont  volt a  regionális  hulladékkezelő  rendszer 
(válogató  sor,  bálázó  csarnokok,  hulladékudvarok,  átrakóállomás,  EU  normáknak 
megfelelően kiépített hulladéklerakó) üzembe helyezésével, a szállítási távolság növekedésével, 
a  4,5 Mrd Ft-os projekt  10 %-os  önrészének biztosításával,  a depónia majdani  1,7 Mrd Ft-os 
rekultivációjának  (helyreállításának  és  utógondozásának)  időarányos  figyelembevételével  járó 
többletköltségek, a növekvő számú  szelektív gyűjtőszigetek működési kiadásainak megtérülése, 
valamint  a  komposztálási  rendszer bevezetése,  azaz  a  többletszolgáltatások  érvényesítése  a 
díjakban. 
Az új depónián csapadékvíz-, csurgalékvíz-, és depógáz-rendszerek, technológiai rendszerek, 
csarnokok,  épületek,  külső  és  belső  úthálózat,  ezekhez  kapcsolódóan  irányítástechnikai, 
informatikai, ellenőrző rendszerek állnak rendelkezésre.
Az új környezetbarát, de nyilvánvalóan költségesebb technológia célja tisztább, élhetőbb környezet 
biztosítása gyermekeink, unokáink számára. 

A  város évekig kereste a  megoldást  az új  hulladékkezelő  létesítmény helyszínét  illetően,  ami 
egyidejűleg  a  Bogáncs  úti  hulladéklerakó  okozta  problémák  megszüntetését,  a  helyi  vízbázis 
védelmét is jelenti a rekultiváció megvalósításával. A tájképi illesztés kiemelten fontos a depónia 
frekventált helyzete miatt.

A hulladék  udvarokban a környezettudatos  miskolci  állampolgárok  ingyenesen elhelyezhetik  a 
szelektíven gyűjtött hulladékaikat, veszélyes hulladékaikat, ami a környezetterhelés csökkentésére 
vonatkozó jogszabályok előírásainak teljesítését szolgálja. 
A  rendelet  továbbra  is  biztosítja  a  szociálisan  rászorulók  számára  a  60  literes  edényzet 
fenntartásával a kedvezményes díjtételt, ami a magánházas övezetben élők 30 %-át érinti.
Az AVE Miskolc Kft az önkormányzattal  közösen vizsgálja a háromszori ürítés és az edények 
elzárhatóságának lehetőségét a társasházak esetében az illegális hulladéklerakások megszüntetése 
érdekében.
A beruházási költségek végső összegének meghatározását  követően felül kell  vizsgálni  a teljes 
költségstruktúrát  és  a  fejlesztés  során  létrehozott  eszközök  használatba  adásának  módját  és 
feltételeit.
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Jelen előterjesztés fentiek miatt a hulladékkezelési közszolgáltatási díjtételek megemelésére tesz 
javaslatot.

II. Az Önkormányzat stratégiájához való viszonya:
  Miskolc  város  és  térségének  települési  szilárd  hulladékai  kezelésének  korszerű  megoldása 

illeszkedik Önkormányzatunk környezetvédelmi célkitűzéseihez, kerettervéhez.
 

III. Előzmények:
A közszolgáltatási feladat ellátására vonatkozóan Önkormányzatunk és az AVE Miskolc Kft. között 
2002-ben közszolgáltatási szerződés jött létre, mely 2003. szeptemberében módosult többek között a 
közszolgáltatási díj megállapításának feltételei vonatkozásában. 
Az  ISPA  pályázat  előkészítő  tanulmányánál  a  Miskolci  Egyetem  költség-haszon  elemzésében 
prognosztizálta a díjemelés szükségességét.

IV. Várható szakmai hatások:
     A regionális szilárd hulladék kezeléssel olyan korszerű műszaki megoldás kerül bevezetésre, amely 

hosszabb távon megoldja Miskolc város és térsége ezen környezetvédelmi feladatait.

V. Várható gazdasági hatások:
     Az új hulladékgazdálkodási rendszer működésének fenntartását-  összhangban az Európai Unió 

irányelveivel  -  a közszolgáltatási  díjakból kell  biztosítani,  melyeknek fedezetet  kell  nyújtania  a 
szükséges pótlásokra és fejlesztésekre is a létesítmény élettartama során. Ezen elvárás teljesülése a 
lerakó igénybevevőinek hosszú távú együttműködése  révén várható el,  egységes  keretet  adva a 
költségek elszámolásának, a közös díjpolitikának.

      

VI. Kapcsolódások:
     Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az ISPA támogatással megvalósuló beruházás révén a 

díjmegállapítás terén is meghatározó szerepet tölt be a régióban.

VII. Fennmaradt vitás kérdések:
      Az előterjesztéssel kapcsolatosan vitás kérdések nem maradtak.   

VIII. Javaslat a sajtó tájékoztatására:
       Az önkormányzati rendelettel megállapított díjtételekről a sajtó tájékoztatható.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, a díjjavaslattal kapcsolatos véleményét kialakítani, a rendelettervezetet 
elfogadni szíveskedjék.

Miskolc, 2007. április

                                                                   O r o s z   L a j o s
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Miskolc megyei Jogú Város Önkormányzatának
…………………..sz. rendelete

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról 
szóló 56/2001.(XII.12.) sz. rendelet

módosításáról

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV.sz.  törvény  16.§./1/  bekezdésében,  valamint  a  hulladékgazdálkodásról  szóló  2000.évi  XLIII.sz. 
törvény 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1.§.

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 56/2001.(XII. 
12.) sz. önkormányzati rendelet (továbbiakban.  Rendelet) 1.§./6/ bekezdésében a helyi közszolgáltatás 
ellátására  kizárólagosan  feljogosított  hulladékkezelő  közszolgáltató  az  AVE  Miskolc  Kft.  (az  RWE 
Umwelt  Miskolc  Kft.  általános,  teljes  jogutódjaként,  névváltozás  következtében),  a  továbbiakban: 
Szolgáltató.

2.§.

A Rendelet 5.§. (2) bekezdésében a „2. számú melléklet”   „2/A. és 2/B. számú melléklet” – re változik.

3.§.

A Rendelet 6.§./4/ bekezdésében foglalt „Polgármesteri Hivatal Építési és Környezetvédelmi Osztálya” 
megjelölés  helyesen:  „Polgármesteri  Hivatal  Építési,  Környezetvédelmi  és  Településfejlesztési 
Főosztálya”.

                                                                         
4.§.

A Rendelet 8.§./4/ bekezdésében foglalt, ingatlan típusonkénti minimális mérték az alábbi:

- tömblakás           :    90 liter/lakás/hét
- garázs                 :    20 liter/garázs/hét
- családi ill.sorház :  120 liter/lakás/hét,

                              60 liter/lakás/hét (kedvezményes, 1 vagy 2 fő által lakott ingatlan esetén)

5.§.

A Rendelet 8.§./9/ bekezdése helyébe az alábbi szakasz kerül:

A Szolgáltató által  a szállítóeszközéhez rendszeresített  gyűjtőedényeket  az ingatlantulajdonos jogosult 
megvásárolni vagy bérbe venni.
A  megvásárolt  vagy  az  önkormányzat  tulajdonát  képező  gyűjtőedények  elhelyezéséről,  pótlásáról, 
kicseréléséről, javításáról az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni saját költségén, kivéve a Szolgáltató 
általi, bizonyított károkozás esetét.
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6.§.

A Rendelet 10.§. /2/ bekezdésében foglalt szakasz helyébe az alábbi szövegrész kerül:

A Szolgáltató tulajdonát képező, az ingatlantulajdonos rendelkezésére bocsátott vagy általa bérbe vett és 
rendeltetésszerűen használt gyűjtőedények szükség szerinti javításáról,  cseréjéről az ingatlantulajdonos 
bejelentése alapján a Szolgáltató köteles gondoskodni.

7.§.

A Rendelet 11.§./1/ bekezdés b./ pontja kimarad, melynek következtében a további pontok betűrendje is 
megváltozik, a-f./ helyett a-e./-re.

8.§.

A Rendelet 12.§./1/ bekezdése helyébe a következő szövegrész kerül:

Miskolc közigazgatási területén keletkező települési szilárd hulladék kizárólag az Önkormányzat ill. a 
feladat  ellátására  létrejött  Konzorcium  tulajdonában  és  az  AVE  Miskolc  Kft.  üzemeltetésében  levő 
ártalmatlanító helyen ill. annak kijelölt, mindenkori utódlétesítményében ártalmatlanítható.
A települési szilárd hulladék ártalmatlanítására kijelölt hely: Hejőpapi, 073/6 hrsz. 

9.§.

A Rendelet 14.§./4/ pontja kiegészül a legvégén az alábbi szövegrésszel: 

Lakóközösségek (társasházak, lakásszövetkezetek,  stb.) által  közösen használt edényzet  után a díj – a 
Szolgáltató által kiállított számla ellenében – közösen fizetendő.”

10.§.

A Rendelet 17.§./3/ bekezdésének utolsó előtti mondata helyébe a következő szövegrész kerül:

A gazdálkodó szervezetek a közszolgáltatás alá nem tartozó hulladékuk mennyiségéről, összetételéről, 
keletkezésének  forrásáról  és  kezelésének  módjáról  kötelesek  a  Polgármesteri  Hivatal  Építési, 
Környezetvédelmi  és  Településfejlesztési  Főosztályát  a  hulladékszállítás  megkezdését  megelőzően, 
valamint évente a tárgyévet követő január 31. napjáig tájékoztatni.

11.§.

A Rendelet  21.§./1/  bekezdés  b./  pontja  az  alábbiak  szerint  módosul,  illetve  kiegészül  az  alábbi  c./ 
ponttal: 

21.§./1/ bek. 

b./ a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatást nem veszi igénybe, illetve nem e Rendelet 
előírásainak megfelelően veszi igénybe.
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c./  az  az  ingatlantulajdonos,  aki  nem tesz  eleget,  ill.  nem a  megjelölt  határidőn  belül  tesz  eleget  a 
Rendelet 5.§./2/ bekezdésében foglalt adatszolgáltatási kötelezettségének.

12.§.

A Rendelet 24.§./3/ bekezdés helyébe az alábbi lép:
A települési  szilárd  hulladék gyűjtésére,  elszállítására  vonatkozóan az ingatlantulajdonosok kötelesek 
igénybe venni az önkormányzat által szervezett közszolgáltatást, melynek keretében kizárólag a rendelet 
1.§. (6) bekezdésében megjelölt szolgáltatóval köthetnek szerződést.

13.§.

A Rendelet  2.  sz.  melléklete  (Bejelentés  hulladékszállítási  közszolgáltatás  igénybevételi  kötelezettség 
keletkezéséről) 2/A mellékletre Bejelentés hulladékszállítási közszolgáltatás igénybevételi kötelezettség 
keletkezéséről  (Magánszemélyek  adatlapja)  -  ra  változik  és  kimarad  belőle  a  „Háztartások  száma 
/társasházak esetén /” sor.

14.§.

A  Rendelet  kiegészül  2/B  melléklettel,  -  Bejelentés  hulladékszállítási  közszolgáltatás  igénybevételi 
kötelezettség keletkezéséről (Lakóközösségek adatlapja) -, mely a jelen rendelet 1. sz. melléklete.

15.§.

A Rendelet 3. számú melléklete helyébe a jelen Rendelet 2. sz. melléklete lép. 

                                                                        16.§.

A Rendelet 4. számú. melléklete helyébe jelen Rendelet 3. sz. melléklete lép.

17.§.

A Rendelet 5. számú melléklete helyébe a jelen Rendelet 4. sz. melléklete lép.
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18.§.

A Rendelet 6. Sz. mellékletének része, a „Közvetlen költségek összesen” szakasz kiegészül a - Pénzügyi 
ráfordítások – megjelöléssel, így helyesen ez a szakasz az alábbi:
Közvetlen költségek összesen:
+ divízió általános költség
+ menedzsment általános költség
+ társüzemi szolgáltatások
+ egyéb ráfordítások
+ pénzügyi ráfordítások
+  hulladéklerakónak  a  közszolgáltatással  kapcsolatos  üzemeltetési  költségei,  vagy a  hulladéklerakási 
költségek.

19.§.

Ezen rendelet a 2007. június 1. napján lép hatályba.

M i s k o l c, 2007. április

        Dr. Mészáros Miklós                     K á l i   Sándor
                    jegyző                                                                         polgármester

       

7



Mellékletek:
1.számú melléklet

Bejelentés
Hulladékszállítási közszolgáltatás igénybevételi kötelezettség keletkezéséről

(Lakóközösségek adatlapja)

1./ A (társasház, lakásszövetkezet, garázsszövetkezet, stb) neve: ………………………..

2./ Címe: ………………………………………………………………………………………………...

3./ Bankszámla száma: ………………………………………………………………………………….

4./ Adószáma: …………………………………………………………………………………………..

5./ A közös képviselő neve: …………………………………………………………………………….

6./ A közös képviselő címe: …………………………………………………………………………….

7./ A közös képviselő telefon/fax száma: ………………………………………………………………

8./ Háztartások száma: ………………………………………………………………………………….

9./ Garázsok száma:…………………………………………………………………………………….

10./ Várhatóan keletkező hulladék mennyisége hetente: ………………………………………………

11./ A szolgáltatás helye:                                         Igényelt tárolótartály típusa: Darabszám:
      
       ……………………………………………….. …………………………. ……………

  ……………………………………………….. …………………………. ……………

  ……………………………………………….. …………………………. ……………

  ……………………………………………….. …………………………. ……………

12./ A szolgáltatás kezdő időpontja: ………………………………………………………………….

Miskolc, 200…év, …….hó ……nap

                                                                      ……………………………………………………..
                                                                                               közös képviselő
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2.sz.melléklet

Értesítés a rendszeres háztartási szilárd hulladékkal kapcsolatos
komplex helyi közszolgáltatás igénybevételének feltételeiről

A Miskolc Megyei jogú Város Közgyűlésének 56/2001.(XII.12.) sz. rendelete értelmében a rendszeres 
háztartási  szilárd hulladék gyűjtésére,  elszállítására  vonatkozóan az ingatlantulajdonosok kizárólag az 
AVE Miskolc Kft-vel köthetnek szerződést.

A Szolgáltató az alábbi feltételek szerint nyújtja a közszolgáltatást:

1. A megjelölt szolgáltatást………………………………napjától folyamatosan végzi.

2. A Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott illetve az ingatlantulajdonosnál rendelkezésre álló  
    tárolótartály típusa és darabszáma:

  60 literes tartály……db
120 literes tartály……db
240 literes tartály……db
770 literes tartály……db

                                                               1100 literes tartály…. ..db

3. A tárolótartály ürítési gyakorisága:……….alkalom/hét, ürítési napok:………………………

4. A szolgáltatás díja:…………………….Ft/ürítés

5. Ügyfélszolgálat nyitvatartása:
    Telefon, telefax számok:

Miskolc,………………………

…………………………………..
       Szolgáltató
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3.sz. melléklet

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
helyi közszolgáltatás igénybevételének díja

2007. június 1-jétől

1. A  kötelező  közszolgáltatással  ellátott  területen  a  helyi  közszolgáltatás  igénybevételének  díját  az 
ingatlanra rendelkezésre bocsátott, illetve az ingatlantulajdonosnál rendelkezésre álló tárolótartályok 
számának, a tartályok űrméretétől függő egyszeri ürítési díjának és az ürítések számának szorzataként 
kell  megállapítani,  figyelem bevéve a  8.§.  (3)-ben meghatározott,  az  ürítések  számára  vonatkozó 
gyakoriságot.

2. Rendszeres  gyűjtés  az  ingatlantulajdonos,  valamint  az  Önkormányzat  tulajdonát  képező  tartály 
egyszeri ürítési díja esetén:

1 db     60 literes tartály egyszeri ürítése 127.-Ft + ÁFA
1 db   120 literes tartály egyszeri ürítése 255.-Ft + ÁFA
1 db   240 literes tartály egyszeri ürítése 509.-Ft + ÁFA
1 db   770 literes tartály egyszeri ürítése          1.634.-Ft + ÁFA
1 db 1100 literes tartály egyszeri ürítése          2.335.-Ft + ÁFA

3. A rendszeres gyűjtésre, a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott tartály ürítési díja:

       heti egyszeri heti kétszeri
    ürítés esetén

1 db     60 literes tartály egyszeri ürítése      152.-Ft + ÁFA 140.-Ft + ÁFA
1 db   120 literes tartály egyszeri ürítése      296.-Ft + ÁFA 274.-Ft + ÁFA
1 db   240 literes tartály egyszeri ürítése      556.-Ft + ÁFA 537.-Ft + ÁFA
1 db   770 literes tartály egyszeri ürítése        1.912.-Ft + ÁFA          1.773.-Ft + ÁFA
1 db 1100 literes tartály egyszeri ürítése        2.732.-Ft + ÁFA          2.534.-Ft + ÁFA

4. A Szolgáltató által rendszeresített gyűjtőzsák  208.-Ft + ÁFA
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4.sz. melléklet

Miskolc Megyei Jogú Város
szilárd hulladék ártalmatlanítási díjszabása

2007. június 1-jétől

Ezen díjszabás alkalmazása kötelező a 12. §-ban meghatározott települési szilárd hulladéklerakóra 
beszállított hulladékok ártalmatlanítása esetén:

-     Építési és bontási hulladékok                                     2 500 Ft/t + ÁFA

- Kerti és parkokból származó hulladékok 
(temetői hulladékokat is beleértve),
Biológiailag lebomló hulladékok:                              2 500 Ft/t + ÁFA

 -      Egyéb szilárd települési hulladékok:                         6 074 Ft/t + ÁFA
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	A regionális szilárd hulladék kezeléssel olyan korszerű műszaki megoldás kerül bevezetésre, amely hosszabb távon megoldja Miskolc város és térsége ezen környezetvédelmi feladatait.


