Előterjesztés
Készült: Dunafalva Községi Önkormányzat 2012.11.29. ülésére
Tárgy: Beszámoló az önkormányzat 2012. I-III. negyedéves gazdálkodásáról, a költségvetés módosítása
Készítette: Gálné, Hegyiné
Jogszabályi háttér:
az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.tv.(hatálytalan 2012.01.01-től!!!)
79. § (1) A polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-ig, míg
háromnegyedéves helyzetéről a költségvetési koncepciójához kapcsolódóan tájékoztatja a képviselő-testületet. A
tájékoztató tartalmazza a helyi önkormányzat - beleértve a helyi kisebbségi önkormányzatok - költségvetési
előirányzatainak időarányos alakulását, a tartalék felhasználását, a hiány (többlet) összegének alakulását, valamint a helyi
önkormányzat költségvetése teljesülésének alakulását.
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.tv.(2012.01.01-től)
24. § (1) A jegyző, főjegyző, körjegyző, megyei főjegyző (a továbbiakban együtt: jegyző) által elkészített, a
következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester november 30-áig - a helyi önkormányzati
képviselő-testület tagjai általános választásának évében legkésőbb december 15-éig - benyújtja a képviselő-testületnek.

Indokolás: Szeptember 30-áig az önkormányzat bevételei 75,5%-ban, kiadásai 74,2%-ban teljesültek. A
bevételei oldalon a helyi adók, ezen belül az iparűzési adó 131,6%-ban, az átengedett központi adók közül a
gépjárműadó 107,3%-ban teljesült az elvárható 75%-hoz képest. Ennek a túlteljesülésnek az oka, hogy a
telephelyekre vonatkozó szabályok változása miatt a gépjárműadó és az iparűzési adó 2011. évhez képesti
csökkenésével számoltunk. A normatív kötött felhasználású támogatások 138,3%-os tényadatának oka, hogy
itt teljesülnek a szociális kiadásokkal kapcsolatos visszaigénylések, melyeknek nincs eredeti előirányzata. A
felhalmozási bevételek között a kistraktor beszerzésére nyert felzárkóztatási támogatás (3.235eFt) növelte a
bevételt, így lett 157%-os a teljesülés.
A kiadási oldalon kirívó eltérés az időarányos 75%-os teljesítéshez képest nincs, látható, hogy a közoktatás és
a körjegyzőség fenntartásához 7 havi hozzájárulást utalt az önkormányzat a gesztornak az időarányosan
elvárható 9 havi helyett.
Összességében elmondható:
működési bevételek
86.771 eFt
felhalmozási bevételek
9.418 eFt
működési kiadások
- 86.803 eFt
felhalmozási kiadások
- 5.565 eFt
MŰKÖDÉSI HIÁNY
32 eFt
FELHALMOZÁSI TÖBBLET
3.853 eFt
A 4.407eFt ÖNHIKI mellett kimutatott alacsony működési hiány oka, hogy 2-2 hónap hozzájárulással tartozik
az önkormányzat a gesztornak, ami összegszerűen 2*606eFt+2*1.117eFt+2*72eFt = 3.590eFt. Ez azt jelenti,
hogy működési hitel helyett a gesztor felé tartozunk.
A felhalmozási többlet oka az elnyert, de még el nem költött felzárkóztatási támogatás (3.235eFt), valamint,
hogy a rendezési tervhez betervezett 1.800eFt nem került kifizetésre.
Javaslat: az önkormányzat 2012. I-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámoló jóváhagyása, a
költségvetés módosítása nem indokolt.
…/2012.(XI.29.)önkormányzati határozat
Dunafalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2012. I-III. negyedéves
gazdálkodásáról szóló beszámolót jóváhagyja.

Előterjesztés
Készült: Dunafalva Községi Önkormányzat 2012.11.29. ülésére
Tárgy: 2013. évi költségvetési koncepció
Készítette: Gálné
Előzmény, jogszabályi háttér:
2. mell.I. A településkategóriánkénti átlagos, egy főre jutó kiadási szint és a település lakosságszáma szorzataként
számított önkormányzati kiadásszintet csökkenti az önkormányzat elvárt bevétele. Az elvárt bevétel az
önkormányzat 2011. évi gépjárműadó bevételének 40%-a, valamint az elvárt helyi adó helyi adó összege. Az elvárt helyi
adó a 2011. évi iparűzési adóalapból a maximális adókulcs felével, 1%-kal számított összeget valamint a további helyi
adóból származó 2011. évi bevétel felét együttesen jelenti.
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása
→ 4.580.000 ft/fő/év, kötött felhasználású, az elismert hivatali létszám után jár,
bérek, járulékok, szakmai kiadások, épületek, infrastruktúra működtetéséhez
a)
Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása
ba) Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása
→ 11.794 ft/ha belterület nagysága alapján
SZ 106,6959 ha
1.258.371
DF 243,488 ha
2.871.697
nem haladhatja meg a 2011. évi nettó műk.kiadás 110%-át
bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása
→ településen kiépített kisfeszültségű hálózat hossza alapján,
nem haladhatja meg a 2011. évi nettó műk.kiadás 110%-át
bc) Köztemető fenntartása
→ köztemő nagyságától függ
nem haladhatja meg a 2011. évi nettó műk.kiadás 110%-át
bd) Közutak fenntartásának támogatása
→ belterületi út hossza alapján
nem haladhatja meg a 2011. évi nettó műk.kiadás 110%-át
b)
Beszámítás összege → 1.a)-b) pontok szerinti támogatások együttes összegét csökkenti az
önkormányzat elvárt bevétele. Az elvárt bevétel a 2011. évi iparűzési adóalap 0,5%-a, ami nem haladhatja
meg az önkormányzatot megillető támogatás összegét.
c)
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása
→ 2.700 ft/fő de legalább 3.000.000
SZ … fő
DF … fő
3.000.000
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1. Óvodapedagógusok és a közvetlenül segítők bértámogatása
2. Óvodaműködés támogatása
3. Ingyenes és kedvezményes gyermek (óvodai, iskolai) étkeztetés támogatása
→ 68.000 ft/fő/év
III. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1. Létalapként nyújtott egyes szociális ellátások támogatása
→ rendszeres szoc.segély, lakásfenntartási 90%-ára
foglalkoztatást helyettesítő támogatás 80%-ára
óvodáztatást támogatás 100%-ára
2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz → krízissegélyezéshez, közfoglalkoztatás önrészéhez
3. Szociális és gyermekjóléti alapellátások támogatása
c) Szociális étkezés → 55.360 ft/fő
SZ … fő
DF … fő
e) Tanyagondnoki szolgáltatás → 1.996.550 ft/szolgálat
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak ellátásához
→ 1.140 ft/fő
SZ … fő
DF … fő
A társulásban ellátott feladatok (hivatal, ÁMK, családsegítő és gyermekjóléti, házi segítségnyújtás, nappali ellátás)
támogatásának igénylésére a gesztor önkormányzat jogosult.
Indokolás: A I., II.1., II.2., III.1., III.2. szám alatti bevételek kincstári adatszolgáltatással központilag kerülnek
megállapításra, így jelenleg még nem ismertek és nem tervezhetők.
A I.a)-b) pontjai szerinti, elvárt bevétellel korrigált támogatásból le kell vonni a beszámítás összegét (IPA 0,5%).

Településenkénti elvárt helyi adók, elvárt bevétel és beszámítás (eFt)
I. A településkategóriánkénti átlagos, egy főre jutó kiadási szint és a település lakosságszáma szorzataként számított
önkormányzati kiadásszintet csökkenti az önkormányzat elvárt bevétele. Az elvárt bevétel az önkormányzat 2011. évi
gépjárműadó bevételének 40%-a, valamint az elvárt helyi adó helyi adó összege. Az elvárt helyi adó a 2011. évi iparűzési
adóalapból a maximális adókulcs felével, 1%-kal számított összeget valamint a további helyi adóból származó 2011. évi
bevétel felét együttesen jelenti.
I.1.c) Beszámítás összege → 1.a)-b) pontok szerinti támogatások együttes összegét csökkenti az önkormányzat elvárt
bevétele. Az elvárt bevétel a 2011. évi iparűzési adóalap 0,5%-a, ami nem haladhatja meg az önkormányzatot megillető
támogatás összegét.
elvárt helyi adó (EHA)

2011.
gépjármű
adó

IPA

Dunafalva

14.900 1.133.286.613
3.768

Levonás összesen:

608.814.636

Szeremle
Dunafalva

IPA
1%

összeg

alap(Ft)
Szeremle

helyi
adók

helyi
adó
50%

EHA

elvárt bevétel (EB)
gépj.adó EHA
40%

EB)

beszámítás
I.1.c)
IPA 0,5%

9.176 2.373 11.333 1.186 12.519

5.960 12.519 18.479

5.666

7.362 7.552

1.507

3.044

6.088 3.776

9.864

9.864 11.371

18.479+5.666=24.145
11.371+3.044=14.415

Ha a fenti elvonások teljesülnek, akkor – amennyiben van elegendő államtól várható támogatás, tehát lesz
minől levonni – a gápjárműadó 40%-a, az iparűzési adó (IPA) 1,5%-kal sdzámolt összege és a helyi adó fele
elvonásra kerül. Ez felveti azt a kérdést, hogy legalább 1,5% IPA kell ahhoz, hogy ne kerüljön olyan bevétel
elvonásra ami nincs is, illetve ha akar az önkormányzat saját bevételt, akkor 1,5% fölé kell emelni az IPA-t.
Javaslat:
.../2012.(XI.29.)önkormányzati határozat-tervezet
Dunafalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi költségvetési
koncepcióját (lsd.jkv.melléklete) jóváhagyja.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos

Dunafalva Község
bevételeinek és kiadásainak mérlege
2013. évi költségvetési koncepció
Előirányzat
ezer Ft-ban

BEVÉTELEK
Működési bevételek
Működési és ágazati állami támogatások (2.mell.)
A települési önkormányzatok működésének támogatása(2.mell.I.)
Önkormányzati hivatal működésének támogatása
Zöldterület-gazdálk. kapcs. feladatok ellátásának támogatása
Közvilágítás fenntartásának támogatása
Köztemető fenntartása
Közutak fenntartásának támogatása
Beszámítás összege (csökkenti az előzőket, IPA 50%)
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása
Egyes köznevelési feladatok támogatása (2.mell.II.)
Óvodapedagógusok és a közvetlenül segítők bértámogatása
Óvodaműködés támogatása
Ingyenes és kedvezm. óvodai, iskolai étkeztetés támogatása
Szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (2.mell.III.)
Létalapként nyújtott egyes szociális ellátások támogatása
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz
Szociális étkezés
Tanyagondnoki szolgáltatás
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támog.
Sajátos működési bevételek
Helyi adók
Bérleti díjak
Intézményi működési bevételek
Működési célú támogatásértékű bevételek
Felhalmozási célú bevételek
DF/SZ felhalmozási célú pénzeszközátadása
...
B EV É T E L E K ÖSSZESEN:
KIADÁSOK
Működési célú kiadások:
Önkormányzat működési kiadásai
Személyi juttatások
Járulékok
Dologi kiadások
Működési célú pénzeszközátadás
ÁMK
Hivatal
Fejlesztési kiadások:
...
….
K I A D Á S O K ÖSSZESEN:

-

Előirányzat
ezer Ft-ban

Előterjesztés
Készült: Dunafalva Községi Önkormányzat 2012.11.29. ülésére
Tárgy: tiltott közösségellenes magatartásokról szóló 12/2012.(VI.5.)önkormányzati rendelet hatályon
kívül helyezése
Készítette: Gálné
Előzmény, jogszabályi háttér:
Az alapvető jogok biztosa az Alkotmánybíróságnál kezdeményezte a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvénynek az önkormányzatok számára rendeletalkotási felhatalmazást adó
51.§(4)bekezdése és 143.§ (4)bekezdés e) pontja megsemmisítését.
Az eljárást az Alkotmánybíróság az eljárást november 12-én lezárta és a felhatalmazást adó rendelkezéseket a
Magyar Közlönyben való megjelenést követő nappal megsemmisíti.
A fentiekre hivatkozással a Kormányhivatal felhívta a figyelmet arra, hogy a tiltott közösségellenes
magatartásokat szabályozó önkormányzati rendeleteket a lehető legrövidebb időn belül hatályon kívül helyezni
valamint, hogy addig is amíg nem helyezik hatályon kívül, a folyamatban lévő ügyekben marasztaló döntés
meghozatalától tartózkodjanak a rendelet szerint hatáskörrel bírók.
Indokolás: az Alkotmánybíróság ….. számú döntésére tekintettel a 7/2012.(VI.5.)önkormányzati rendelet
hatályon kívül az alábbi rendelet-tervezet elfogadásával.
Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
…./2012.(XI….)önkormányzati rendelet-tervezete

az egyes tiltott, közösségellenes magatartásokról szóló
12/2012.(VI.5.)önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
Dunafalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 16.§ (1)bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény
13. § (1)bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Hatályát veszti az egyes tiltott közösségellenes magatartásokról szóló 7/2012.(VI.5.) önkormányzati
rendelet.
2. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.
Dunafalva, 2012. november …

Varga György
polgármester

Gál Vilmosné
körjegyző

Kihirdetési záradék:
Ez az önkormányzati rendelet Dunafalva községben kihirdetésre került.
Kihirdetés módja:
1. helyben szokásos módon
2. www.dunafalva.hu
Duunfalva, 2012. november ...

Gál Vilmosné
körjegyző

Előterjesztés
Készült: Dunafalva Községi Önkormányzat 2012.11.29. ülésére
Tárgy: a magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendelet felülvizsgálata
Készítette: Gálné
Előzmény:
A testület korábban döntött arról, hogy a szemétszállítási díjat áthárítja a lakosokra, ezzel párhuzamosan
csökkenti a magánszemélyek kommunális adójának mértékét.
Javaslat: új rendelet jóváhagyása magánszemélyek kommunális adójáról,

Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2013.(XI…..)önkormányzati rendelet-tervezete

a magánszemélyek kommunális adójáról
Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk. (1)bekezdés h)
pontjában valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42.§ 1.
pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13.§ 13. pontjában valamint a helyi adókról szóló 1990.évi C.törvény 1.§-ának (1) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Adókötelezettség
1.§ Adókötelezettség terheli az önkormányzat belterületén lévő
a) magánszemély tulajdonában lévő építményt (lakás, nem lakás céljára szolgáló épület)
b) a nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezőt,
c) a beépítetlen belterületi földrészlet (telek) tulajdonosát.
Az adó alanya
2.§ (1) Az adó alanya az a magánszemély, aki a naptári év első napján
a) az építmény, telek tulajdonosa,
b) vagyoni értékű jog gyakorlására jogosult, amennyiben az adóköteles építményt, telket az
ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli,
c) az önkormányzat illetékességi területén nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti
jogával rendelkezik.
2)Valamennyi résztulajdonos vagy bérlőtárs által írásban megkötött – és az adóhatósághoz benyújtott –
megállapodásban az (1) bekezdésben foglaltaktól el lehet térni. Ilyen megállapodás hiányában a
tulajdonosok tulajdoni hányaduk arányában, a bérlők egyenlő arányban minősülnek adóalanynak.

Az adókötelezettség keletkezése, megszűnése
3.§ (1) Az adókötelezettség keletkezése
a) építmény tulajdon esetén a használatbavételi illetve fennmaradási engedély kiadását követő év első
napján, illetve a tulajdonszerzés, lakásbérlés időpontját követő év első napján,
b) telektulajdon esetén: a tulajdonszerzés időpontját követő év első napján,
c) vagyoni értékű jog megszerzése esetén: a jog megszerzését követő év első napján,
(2) Az adókötelezettség megszűnik
a) az építmény, telek elidegenítése esetén a tárgyév utolsó napján,
b) belterületi földrészlet külterületté minősítése illetőleg beépítés esetén az átminősítés illetve beépítés
évének utolsó napján,
c) lakásbérleti jogviszonynak az év első felében történő megszűnése esetén a második félévre történő
adófizetési kötelezettség megszűnik, egyéb esetben a megszűnés időpontja az év utolsó napja,
3)Az építmény használatának szünetelése az adókötelezettséget nem érinti.

Az adó mértéke
4.§ Az adó mértéke adótárgyanként:
a) építmény 4.000,- ft/év,
b) közművesített közterülettel határos beépítetlen terület 2.000,- ft/év,
c) a b) pontba nem tartozó beépítetlen terület 1.000,- ft/év.

Bevallás, az adó megfizetése
5.§ (1) Az adófizetésre kötelezett az adókötelezettség keletkezéséről (változásáról) az azt követő 15 napon
belül köteles az adóhatósághoz bevallást benyújtani.
2)Az (1) bekezdésben előírt adóbevallási kötelezettség teljesítését követően mindaddig nem kell újabb
bevallást benyújtani, amíg az adókötelezettséget érintő változás nem következik be.
3)Az adózó a magánszemély kommunális adóját két egyenlő részletben, az adóév március 15-ig, illetve
szeptember 15-ig fizetheti meg adópótlék mentesen.

Adómentesség
6.§ Mentes az adó alól az építési tilalom alatt álló telek, a tilalom idejére.

Adókedvezmények
7.§ (1) Adókedvezményre jogosult az az adóalany, aki
a) akinek az adóév január 1-jén a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg
a 10.000,- ft-t
b) egyedülálló, ha az adóév január 1-jén a havi nettó jövedelme nem haladja meg a 15.000,- ft-t
c) 70 év feletti, egyedül élő adó alany.
(2) Az adókedvezmény mértéke az (1) bekezdés a)-b) pontjai esetében 50%, az (1) bekezdés c) pontja
esetén 25%.

Az adóbevétel felhasználása
8.§ A befizetett adót a község infrastruktúrájának fejlesztésére kell fordítani.

Záró rendelkezések
9.§ (1) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló többszörösen módosított 1990.évi
C.törvény és az adózás rendjéről szóló 2003.évi XCII.törvény rendelkezései az irányadók.
2)
Ez a rendelet 2013. január 1. napján lép hatályba, hatályba lépésével egyidejűleg hatályát
veszti a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 11/2002.(XII.13.)önkormányzati rendelet.
Dunafalva, 2012.11.
Magosi György
polgármester

Gál Vilmosné
körjegyző

Kihirdetési záradék:
Ez az önkormányzati rendelet Dunafalva községben kihirdetésre került.
Kihirdetés módja:
1. helyben szokásos módon
2. www.dunafalva.hu
Duunfalva, 2012. november ...

Gál Vilmosné
körjegyző

Előterjesztés
Készült: Dunafalva Községi Önkormányzat 2012.11.29. ülésére
Tárgy: 2013. évi belső ellenőrzési terv
Készítette: Gálné
Előzmények: Ezt a feladatot az önkormányzat a Bajai Többcélú Kistérségi Társulás keretein belül látja el. A
társulás a törvény erejénél fogva megszűnik, azonban a társult önkormányzatok szabad akaratukból
fenntathatják a társulást. Kiegészítő normatíva igénylésre várhatóan júliusig lesz jogosult a társulás.
Jogszabályi háttér:
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (jelenleg hatályos)
92. § (6) A helyi önkormányzatra vonatkozó éves belső ellenőrzési tervet a képviselő-testület az előző év november
15-éig hagyja jóvá.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (hatályos: 2013.01.01.)
119. § (5) A helyi önkormányzatra vonatkozó éves ellenőrzési tervet a képviselő-testület az előző év december 31-éig
hagyja jóvá.
költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII. 31.)Korm.r.
15. § (1) Az Áht. 70. § (1) bekezdése értelmében a belső ellenőrzés kialakításáról, megfelelő működtetéséről és
függetlenségének biztosításáról a költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni, emellett köteles a belső ellenőrzés
működéséhez szükséges forrásokat biztosítani.
(7) Az önkormányzati költségvetési szerveknél a belső ellenőrzést elláthatja
a) a költségvetési szerv (ideértve a polgármesteri hivatalt is) által foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban alkalmazott
vagy polgári jogi szerződés keretében foglalkoztatott belső ellenőr;
b) a társulás által foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban alkalmazott vagy polgári jogi szerződés keretében
foglalkoztatott belső ellenőr.

Indokolás: A fentiek alapján ellenőrzési tervet kell készíteni a jövő évre vonatkozóan. Az, hogy a társulás
keretein belül vagy önállóan bíz meg valakit az önkormányzat a feladat elvégzésével még bizonytalan.
…/2012.(XI…..)önkormányzati határozat-tervezet
Dunafalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a költségvetési szervek belső
kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.)Korm.rendelet alapján 2013. évi
belső ellenőrzési tervét az alábbiak szerint határozza meg:
Ellenőrzési feladatok:
a) A rendelkezésre álló feladatalapú finanszírozás, saját bevétel és az önkormányzat által
ellátott feladatok összhangjának vizsgálata
b) A nemzetiségi önkormányzatoknál az állami támogatások felhasználásának vizsgálata
c) A közcélú foglalkoztatás ellenőrzése
d) Utóellenőrzés: 2012. évi belső ellenőrzés megállapításai alapján a hiányosságok
megszüntetésére készített intézkedési tervben meghatározott feladatok megvalósultak-e
Ellenőrzési időszak: 2012/2013. év
Ellenőrzési kapacitás: 1 fő, 10 munkanap, 8 óra/nap
Ellenőrzés típusa: helyszíni ellenőrzés, adatbekérés
Ellenőrzés módszerei: eljárások szabályozásának elemzése és értékelése, dokumentumok és
nyilvántartások vizsgálata, részben tételes, részben próbaszerű mintavételes vizsgálat
Ellenőrzés ütemezése: 2013. negyedik negyedév, a szolgáltatást végző előzetes írásbeli bejelentése szerint
Ellenőrzött szerv: Hivatal
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a belső ellenőrzési tervet a Bajai Többcélú Kistérségi
Társulás Tárulási Megállapodásának megfelelően az ellenőrzést végző szerv felé küldje meg.
Felelős: polgármester
Határidő: terv megküldése – azonnal, egyéb – 2013.12.31.

Előterjesztés
Készült: Dunafalva Községi Önkormányzat 2012.11.29. ülésére
Tárgy: döntés a települési szilárd hulladékkezelési díjról
Készítette: Gálné
Előzmények:
Az önkormányzat korábban döntött arról, hogy 2013-tól – anyagi eszközök hiányában - nem tudja átvállalni a
lakosoktól a hulladékszállítási díjat. A konzorciumi ülésen a 2013-ban alkalmazandó díjakról döntés születet,
emiatt szükséges a helyi rendelet módosítása, és a díjnak az elfogadott díjhoz való igazítása annak tudatában,
hogy amennyiben az önkormányzat ennél kedvezőbb díjat állapít meg, akkor vállalni kell a különbözet
megfizetését a szolgáltató felé.
Jogszabályi háttér:
a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény
21. § (1) A települési önkormányzat kötelezően ellátandó közszolgáltatásként az ingatlantulajdonosoknál keletkező
települési hulladék kezelésére hulladékkezelési közszolgáltatást (a továbbiakban: közszolgáltatás) szervez, és tart fenn.
(3) A közszolgáltatás kiterjed
a) a közszolgáltatás ellátására feljogosított hulladékkezelő (a továbbiakban: közszolgáltató) szállítóeszközéhez
rendszeresített gyűjtőedényben, a közterületen vagy az ingatlanon összegyűjtött és a közszolgáltató rendelkezésére
bocsátott települési szilárd hulladék elhelyezés céljából történő rendszeres elszállítására;
b) a települési folyékony hulladék ideiglenes tárolására szolgáló létesítmény kiürítésére és a települési folyékony
hulladék elhelyezés céljából történő elszállítására;
c) a települési hulladék ártalmatlanítását szolgáló létesítmény létesítésére és működtetésére.
(4) A közszolgáltatás kiterjedhet begyűjtőhelyek (hulladékgyűjtő udvarok, átrakóállomások, gyűjtőpontok), előkezelő
és hasznosító (válogató, komposztáló stb.) telepek létesítésére és működtetésére is.
(5) A települési önkormányzat a helyi feltételekhez igazodva, rendeletében előírhatja a települési szilárd hulladék
egyes összetevőinek szelektív gyűjtését, közszolgáltatás keretében történő begyűjtését, illetőleg meghatározhatja az erre
vonatkozó részletes szabályokat.
23. § A települési önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati rendeletben állapítja meg:
f) az ingatlantulajdonost terhelő díjfizetési kötelezettséget, az alkalmazható díj legmagasabb mértékét,
megfizetésének rendjét, az esetleges kedvezmények eseteit vagy a szolgáltatás ingyenességét;

a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló
64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet
2. § (1) A közszolgáltatási díjat legalább egyéves díjfizetési időszakra kell meghatározni.
(2) A települési szilárd, illetve folyékony hulladék (a továbbiakban együtt: települési hulladék) kezelésére irányuló
közszolgáltatás díját külön-külön kell meghatározni. A települési szilárd hulladék kezelésére irányuló közszolgáltatási díj
egytényezős vagy kéttényezős díjként határozható meg.
(3) A közszolgáltatási díj számítására szolgáló kalkulációs séma vagy díjképlet alkalmazása esetén a kalkulációs sémát,
illetve a díjképletet, továbbá a díjszámítás módszertanát és a díjképlet elemeit is részletesen meg kell határozni és közzé
kell tenni.
3. § (1) A közszolgáltatási díjat úgy kell meghatározni, hogy
a) a közszolgáltatást működtető szolgáltató hatékony működéséhez szükséges folyamatos költségek és ráfordítások
megtérülésének, valamint a közszolgáltatás fejleszthető fenntartásához szükséges költségek és ráfordítások fedezetének
biztosítására alkalmas legyen, és
b) ösztönözzön a közszolgáltatás biztonságos és legkisebb költségű ellátására, a közszolgáltató kapacitásának hatékony
kihasználására, valamint a hulladékkeletkezés csökkentésére és a hatékony hulladékgazdálkodásra.
(5) Ha a közszolgáltatási díjat az önkormányzat az (1)-(4) bekezdés alapján számított díjnál alacsonyabb mértékben
állapítja meg, a különbséget díjkompenzáció formájában köteles a közszolgáltatónak megtéríteni. Abban az
esetben, ha az önkormányzat díjkedvezményt, mentességet, vagy ingyenességet állapít meg, a felmerülő
költségeket a közszolgáltató számára az önkormányzat köteles megtéríteni.
4. § (1) A közszolgáltatási díjat az általános forgalmi adó nélkül számított egységnyi díjtételek alapján kell
meghatározni.
6. § (1) A települési hulladék kezeléséért közszolgáltatási díjat kell fizetnie annak, aki a Hgt. 20. § (1) bekezdése
szerint a települési hulladék gyűjtésére és a közszolgáltatónak való átadására kötelezett, kivéve, ha a Hgt. 23. § f) pontja
alapján az önkormányzat mentességet állapított meg, vagy a közszolgáltatás ingyenes.
(2) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a települési hulladékkal kapcsolatos
kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy részére a közszolgáltató
a) a közszolgáltatást felajánlja, illetve
b) a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll.
(3) A közszolgáltatási díjat az (1) bekezdés szerint közszolgáltatási díj fizetésre kötelezett számla ellenében,
meghatározott időszakonként, utólag köteles megfizetni. A számlának tartalmaznia kell a 7. § (3) bekezdésében,
illetve a 8. § (2) bekezdésében meghatározott díjképzési elemeket is.
(4) A települési szilárd hulladék begyűjtésére szolgáló zsáknak a közszolgáltatótól való megvásárlása egyidejűleg
jelenti a hulladékmennyiség kezelési költségének megfizetését is.
(5) A szelektív gyűjtésben részt vevőnek - a hulladéknak a begyűjtőhelyen (pl. hulladékgyűjtő udvar, gyűjtősziget)
történő átadásáért - díj nem számítható fel.

Javaslat: az önkormányzat rendelet módosítása az alábbiak szerint
Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2012.(XI.30.)önkormányzati rendelet-tervezete
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló
8/2008.(IX.15.) KT rendeletének módosításáról
Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tv.
(továbbiakban: Hgtv.) 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a Hgtv. 21.§ (1) és 31.§ (1)bekezdése szerinti
feladatkörében eljárva, a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai
szabályairól szóló 64/2008.(III.28.) Korm. rendelet rendelkezéseire figyelemmel a települési szilárd
hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 11/2008.(IX.15.)önkormányzati
rendeletét az alábbiak szerint módosítja:
1.§ A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló
8/2008.(IX.15.)önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 15.§ (11) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:
„(11) Az önkormányzat illetékességi területén alkalmazható legmagasabb közszolgáltatási díjat a
rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. Ezen díjakat kell figyelembe venni a jelen rendelet 15.§ (5)
bekezdése szerinti többletszolgáltatás esetén is.”
2. § Hatályát veszti a Rendelet 15.§ (12) bekezdése.
3. § A Rendelet 1. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1. számú melléklete lép.
6.§ Ez az önkormányzati rendelet 2013. január 1. napján lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon
hatályát veszti.
Dunafalva, 2012. november 29.
Magosi György
polgármester

Gál Vilmosné
körjegyző
1. számú melléklet a …/2012.(XI.30.)önkormányzati rendelethez

2013. évi közszolgáltatási díjak
(a díj az ÁFA-t NEM tartalmazza)
Edényzet mérete
110 literes
120 literes
240 literes
1100 literes
3000 literes
4000 literes
50000 literes
7000 literes
10000 literes
15000 literes
32000 literes

Egyszeri ürítési díj (Ft/l)
442
482
963
4.417
12.047
16.063
20.078
28.109
40.157
60.235
128.501

