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Budapest J őzseÍv ź,ľosÍ onko rmányzat
Képviselő.testĺi|ete számźr a

Előteľjesztő: Dr. Kocsis Máté polgármester

A képviselő-testületi ülés időpond a:2011. november 3.

Javaslat L településĺ sziláľd hul|adék e|szźilítźlsának kłitelező
igénybevételével kapcso|atban felmeľii|ő közszo|gálltatási díj
áúhárításárő| szóló 33/2008. (v. 08.) łinkormányzati ľendelet
módosításáľa

A napiľendet n}rílt iĺlésen kelltźtrgyalni, a rendelet elfogadásához minősített szavazattöbbség
szĺikséges.

ElórÉszĺro szBRvezprl BcysÉc: Porc.q,nuBsTERI HIve.r,ą'r Jocl CsopoRt, Klsľl'lu Kľr
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Váľosgazdálkodásĺ és Pénzügyi Bizottság véIeményezi X
Humánszolgáltatási Bizottság véIeményezi

Határ ozati i av aslat a bizottsäg sztrnźtr a:

A Városgazdálkodási és Pénzti$li Bizottság/ Humánszolgźůtatź$i Bizottság javasolja a Képviselo-
te stü | etn ek az e| őteri e szté s m e stár sv a|t.sétt.

Tisztelt Képviselő.testület!

Az e|őterjesztés mellékletét képező clnkoľmĺínyzati rendelet módosítás tervezete azon bérlők
szemétszáLlítási díj megťĺzetése alóli mentességét reĺdezí, aklk az önkormźnyzati fulajdonú
nem lakás célú helyiséget közös költségnek megfelelő bérleti díj mellett veszik bérbe.

A köztjs költség ugyanis tarta|mazza a szęmétszállítási díjat is, ezért amemýben a bérbeadó
Önkormányzat a szemétszá||itźĺsi díjat továbbszźtm|ázza a kcizös költség szerint számitott
bérleti díjatťĺzető bérlő felé, űgykétszet ťlzetteti meg vele aszo|gá|tatás díjtú.
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A tervezet szeľint amennyiben a bérlő a szokásostól nagyobb mennyiségri települési szilrátď
hulladékot teľmel, úgy köteles a taľsasháztól külön kozszoIgźitatási szerződést kötni a
szemétszá|lításra és kiilcĺn kozszolgźitatási díjat ťĺzetnivá|tozatlan bérleti díj mellett.

A rendeletmódosítás két hasábos összehasonlító elrenđezésben csatolásra keľĹilt' amelynek bal
oldala az eredeti rendelet szöveget, míg jobb oldalon kivastagítva a módosítási javaslatokat
Lattalľruzza.

A hulladékgazđáIkodásról szóló 2000. évi LXffi. törvény 23.$ Đ pontja alapjźn a Képviselő-
testület ľendeletében á||apítjameg aZ ingatlantulajdonost terhelő díjfizetési kĺjtelezettséget, az
a|ka|mazható díj legmagasabb mértékét, megfizetésének rendjét, az eset|eges kedvezmények
eseteit vagy a szolgá|tatźls ingyenességét.

A Képviselő-testtilęt hatáskörét az otv' 16.$ (1) bekezdése valamint Budapest Józsefuárosi
onkormányzat vagyonárő|, valamint a versenyeztetés és a helý költségvetési szeľvek
beszerzési eljáľásainak szabáIyaiől szóló 3712003. (VII. 07,) sztmlű rendelet
(Vagyoĺľendelet) 2.s Q) és (3) bekezdése rcnďezi.

Fentiek a|apjtnkéľem, hogy a módosító ľendeletet elfogadni szíveskedjenek.

Budapest, 2011. oktőber 2I'
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Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváľosi onkormányzat Képviselő.testületének
... 1201'1'. (.....) önkormányzati rendelete

a te|epiilési szilárd hulladék e|száů|ításńnak kötelező igénybevételével kapcsolatban
felmeľĺilő ktizszolgáltatási díj átháľításárĺĎl szóló

33/2008. (v. 08.) iinkoľmányzati ľendelet módosításźlľőil

Budapest Fővaľos VIII' kerület Józsefuaľosi
hulladékgazdálkodásról szőIő 2000. évi XLIII.
felhatalmazás alapjan az Alkotmány 44/A. $ (1)
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

onkormányzat Képviselő-testĹilete a
törvény 23.$ Đ pontjában kapott
bekezdés b) pontjában meghatfuozott

1.$ (1) A települési szilárd hulladék e|szá|Iítźsának kötelező igénybevételével kapcsolatban
felmeľülő közszo|gáLtatási díj ćúhźľ:rtásáről szóló 33lf008, (V. 08.) önkormányzati rendelet (a

továbbiakban: RęndeleĐ 2.$ (2) bekezdése a következő (2a)bekezdéssel egészĹil ki:

,,(2a) Mentesül a nem lakás célú helyiség Béľlője a jelen ľendeletben foglalt teleptilési sziláľd
hulladék e|szá||itäsźtnak ktilĺjn szo|gáItatási díjának megfizetése alól, amennýben atźtrsashźní
közös és egyéb költségnek megfelelő bérleti díj fizetése mellett vette bérbe a nem lakás célú
helyiséget.'

(2) A Rendelet 2.$ (Z)bekezđése a következó (2b) bekezdéssel egésztilki:
,,(2b) Amerrnýben az önkormányzati fulajdonri ingatlan Bérlője a szokásostól nagyobb
mennyiségű teleptilési szílĺĺľd hulladékot teľmel és a társashaz kozgyulése (önkormźtnyzati
lakóépület esetén az cinkormányzat) kötelezi a tulajdonost kiilön kozszo|gáItatźni szerzođés
megkcitéséľe, úgy a Bérlő k<jteles azt megkcitni és a kozszo|gáItatási díjat -váItozat|aĺ bérleti
díj m el l ett- k cizv etl ęnü| a ko zszo|gźitato felé me gťĺzetni'''

(3) A Rendelet 2.$ (5) bekezdése helyébe a kĺjvetkező rendelkezés lép:

,,(5) Az albetétenként tLthźLntott szo|gtůtattsi díjźńa|źný a bérbeadó onkormźnyzat -a
bérbeadó szervezetlltjźn- a bérleti díjjal egyĺitt szedi be.''

2.$ (1) A Rendelet 5.$ (2) bekezdése helyébe a kovetkező rendelkezés lép:

,,(2) Az egyedi díjszabás soľán megállapítot díj a lakóépĺilet valamennyi bérlőjére kiterjed és

nem lehet kevesebb anná| a dijnáI, melyet a bérbeadó szervezet a kozszolgá|tatő részére
ťIzęt.,,

(2) A Rendelet 5.$ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(3) Az (1) bekezdés szerinti kérelmek a bérbeadó szęrvezetnél nyujthatók be, a kérelem
ę|bir äIásár ől a polgármester đönt.''



3.$ A Rendelet 6.$ bekezdése helyébe a következő ľendelkezés lép:

,,6.$ Az onkormányzat, mint Bérbeadó képviseletében eljáró bérbeadó szervezet
bérleményellenőľzési tevékenysége keretében _amennyiben a Bérlő az ingat|ant 30 napot
meghaladóan nem haszná|ja vagy egyéb méltányolható körĹilmények esetén-
kezdeményezheti a közszolgá|tatásí szeruóďés módosítását és a kozszo\gźitatási díj
mérséklését.''

4.$ Ez a renđelet 20II. november 7-én|ép hatáIyba, és a folyamatban levő ügyek esetében is
alkalmazni kell.

Budapest, 201 I. november

Dr.Mészár Erika

a j e gy zot helyettesítő a|j e gy ző

Dr. Kocsis Máté

polgarmesteľ



Budapest Főváľos VIII. keľület
Józsefváro si onkoľm ány zat Képvis elő

testtiletének
....l201t. (....) iinko rmányzati ľendelete

a települési sziláľd hulladék elszállításának
kiitelező igénybevételével kapcsolatban

felmerüIő kłizszolgáltatási díj áthárí
szćl/Lő 3312008. (v. 08.)

iinkoľmányzatĺ rendelet módosításáľól

2.$
(2a) Mentesiil a nem lakás célű helyiség
B érlőj e a j e len rendeletb en fo glalt te lep iilés i
szildrd hulladék elszdllítdsának kiiliin
szolgóltatási díjdnak megfizetése alól,
amennyiben a táľsasházi kiiziis és egyéb

költségnek megfelelő bérleti díj ft.zetése
mellett vette béľbe a nem lakás célti
helyiséget.

(2b) Amennyiben az činkormdnyzati
tutajdonú ingatlan Béľlője a szokásostól
nagyobb mennyiségíĺ telepiilési szilórd
hutlaďékot teľmel ěs a tdłsashúz kiizgyűílése
(iinkormdnyzati lakóépiilet esetén maga az
iinkormdnyzat) kötelezi a tulajdonost kiiliin
kii u zo lg tźltatds i szerződés me g kötés éľe, úgy
a Bérlő ktjteles azt megktitni és a
kiizszolgdltatdsi díjat .vdltozatlan béľleti díj
mellett- kiizvetleniil a kiizszolgdltató felé
megfízetni.

(5) 
^z 

albetétenként tLthź!Í|tott szo|gtĺ|tatási

ďijáta|áĺý a bérbeadlí, onkoľmdnyzat -a
béľbeadó szervezet útján. a bérleti díjjal
egyĹitt szedi be.

s.$
(2) Az egyedi dijszabás során megá||apitott
díj a lakóépület valamennyi bérlőjére kiteľjed
és nem lehet kevesebb annál a dijnćĺ|, melyet
a béľbeadó szervezet akozszo|gźitatő részére
ťlzęt.

(3) AZ (1) bekezdés szerinti kérelmek a
bérbeadó szervezetnél nyujthatók be, a

kérelem elbirtůástttől a polgármester dönt.

2.$

Budapest Fővaľos VIII. keľĹĺlet Józsefuarosi
onkoľmányzat Képviselő-testĹiletének

3312008. (V. 08.) tinkoľmányzati rendelete
atelepülésiszI|ttrdhulladékelszälIítástĺnak
kötelezo igénybevételével kapcsolatban

felmeĺiilokozszolgźůtatásidíjátht.ľításźrőI

(5) Äz albetétenként áÍhźrĺtott szoIgá|tatási
dijátaláný az oĺlkormányzat, mint Bérbeadó
lakások esetében a Vagyonkeze|ó iĺján, nem

lakás célú helyiségek esetében a Kisfalu Kft'
vtjän, a bérleti díjjal egyiitt szedi be.

s.s
(2) 

^z 
egyedi díjszabás során megállapított

díj a takóéptilet valamennyi bérlőjéľe kiteľjed
és nem lehet kevesębb annál a díjná|, melyet
a Vagyonkezelő a kozszo|gá|tatő tészéte
ťĺzet.

(3) Az (1) bekezdés szerinti kérelmek a
Vagyonkezelőnél nyújthatók be, a kérelem
ęIbírtiásátől a pol dönt.



Az onkormányzat, mint Bérbeadó
képviseletében eljaró Vagyonkezelő a
Vagyonkezelési Szerződésbęn foglalt

6.$ Az onkormányzat, mint Béľbeadó
képviseletében eljźtrő béľbeadó szervezet

bérleménvellenőrzési tevékenysége

bér1eménye1lenőrzésr tevékenysége keretében -ameĺľryiben a Béľ1ő az ingatlant
30 napot meghaladóaÍI nem haszĺäIja vagy
egyéb méltányolható köľtilmények esetén-

kezdeményezhetí a klizszlllgúltutlisi
szerződés módosítását és a kozszolgáltatási
díj mérséklését'

keľetében -amennyiben a Béľlő az íĺgatlarfi
30 napot meghaladóan nem hasznäIja, illetve
egyéb méltányolható kcirĺilmények esetén-

kezdeményezheti a kozszolgáltatóval
megkötött szerzoďés módosítását és a
ko zszo|gäItatási díj mérs éklés ét.


