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ELİTERJESZTÉS
a település rendjérıl szóló 14/2008. (VI. 5.) számú önkormányzati rendelet módosítása
tárgyában
Tisztelt Képviselı-testület!
A Képviselı-testület. 2008-ban fogadta el a település rendjérıl szóló rendeletét, ami a
település rendjével, köztisztaságával és a , közterület-használattal stb. kapcsolatos helyi
jelentıségő szabályozást tartalmazza .
Pécel Város Polgármesteri Hivatalához a közterület-használati kérelmek a KTF
ellenırzéseinek köszönhetıen jelentısen megnıttek . Ezért joggal merül fel az –az igény ,
hogy, a vállalkozói tevékenység ellátásához, magángazdálkodáshoz szükséges gépek,
különleges jármővek, mezıgazdasági gépek, tehergépjármővek közúti közlekedési
szolgáltatáshoz használt jármővek (továbbiakban: gépjármő) közúti tárolása érdekében
módosítsuk az idevonatkozó szabályozást . Rendeletünk értelmében jelenleg- közúton vagy
más közterületen ezek a gépjármővek nem tárolhatóak. Az érintettek elmondása alapján
azonban más irányú elhelyezésüket a tulajdonos vagy nem, vagy gazdaságtalan módon tudja
csak megoldani.
A jelenleg érvénybe lévı szabályozás :
„15. §
(1) Vállalkozói tevékenység ellátásához, magángazdálkodáshoz szükséges gépek, különleges
jármővek, mezıgazdasági gépek, tehergépjármővek tárolása közterületen tilos!
(2) Közúti közlekedési szolgáltatáshoz használt jármő - közúton vagy más közterületen nem
tárolható.
(3) A közlekedésben való részvétel feltételeivel nem rendelkezı (üzemképtelen) jármő – a
közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975 (II.5.) KPM-BM együttes rendelet 59.§ (3)
bekezdésében foglalt kivétellel – valamint a közlekedésben részt nem vevı, illetve
reklámhordozó céllal elhelyezett jármő közterületen nem tárolható. Az üzemképtelenné
vált jármővet a tulajdonos vagy az üzembentartó saját költségén köteles haladéktalanul
elszállítatni illetve eltávolítani.”
A jogszerőség elvébıl következik, hogy ezeknek a gépjármőveknek a lakossági és vállalkozói
stb. helyzetét meg kell oldani, ami Pécel Városnak a kiadott közterület-foglalási
hozzájáruláson keresztül bevételi forrást is jelent egyben . A fenti probléma feloldására
kívánjuk Pécel Város Önkormányzatának a település rendjérıl szóló 14/2008.(VI.5.) számú
rendelete (továbbiakban: R.) található gépjármővek várakozóhelyének létesítésére vonatkozó
tiltását feloldani. A jelen rendeletmódosításban javasoljuk, hogy a rend rendelet 15. § (1), (2)
bekezdései hatályon kívül helyezıdnek.
A R. 77. § (1) 21. pontja hatályon kívül helyezıdik, mivel a szabálysértési tényállást is
törölni kell.
„21. vállalkozói tevékenység ellátásához, magángazdálkodáshoz szükséges gépet,
gépjármővet közterületen - a 14. § (4) bekezdésében foglalt kivétellel - tárol;”
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Tisztelt Képviselı-testület!
Fentiek alapján az alábbi rendelet-alkotási javaslatot terjesztem a Képviselı-testület elé
elfogadásra:
Javaslat :
Pécel Város Önkormányzatának Képviselı-testülete megalkotja ......./2010. (... ...) számú
rendeletét a település rendjérıl szóló 14/2008.(VI. 5.) számú rendeletének módosításáról
Pécel Város Önkormányzatának
…/2010. (…. ….) számú rendelete
a település rendjérıl szóló 14/2008.(VI. 5.) számú rendelete módosításáról
Pécel Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított - 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésének felhatalmazása alapján
a település rendjérıl szóló 14/2008.(VI. 5.) számú rendeletének (a továbbiakban R.)
módosítására az alábbi rendeletet alkotja:
1.§
A R. 15. § (1) és (2) bekezdése hatályát veszti.
2.§
A R. 77. § (1) bekezdésének 21. pontja hatályát veszti.
3. §
A R. 1. számú mellékletének 10. pontja helyébe a következı 10. pont lép
Díjtétel
jellemzı
„10

Közterület használat célja

Díjalap

vállalkozói
tevékenység
ellátásához, gépjármő/hó
magángazdálkodáshoz szükséges gépek, különleges
jármővek, mezıgazdasági gépek, tehergépjármővek,
közúti közlekedési szolgáltatáshoz használt jármő
számára várakozóhely létesítése

Díjtétel
6.500 Ft.”

4. §
A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Tisztelt Képviselı-testület .
Fenti módosítási javaslat mellett szintén a felmerült igény alapján Kérem Önöket , hogy
a lakossági szolgáltatások szélesebb körővé tétele érdekébe , még egy díjtétel
beemelésére kerüljön sor . Jelenleg a helyi rend rendelet , nem tartalmazza a föld és
légvezeték építési idejére illetve a kiépítési idı utáni közterület használatára vonatkozó
szabályozást . Ezért a díjtétel megállapítását kérem .
Javaslat : Az R 1 . számú melléklet „ 11 „ díjtétel szám alatt a következı összegeket
kérem elfogadni :
Földbe helyezett vezeték: 0-10km
10-50 km
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Légvezeték :

50-100 km

600.000.Ft/év

0-10 km
10-50 km
50-100 km

240.000.Ft/év
480.000.Ft/év
640.000.Ft/év

A rendelet a kihirdetés napján lép életbe .
T. Képviselı Testület . Kérem a fenti javaslatok elfogadását

Pécel, 2010. december 7

Az elıtejesztéssel egyetértek:

Szöllısi Ferenc
Polgármester

A döntés minısített többséget igényel SZMSZ 38. § (2) bekezdés a) pontja alapján
Az elıterjesztést készítette: Köcsky-Demeter Andrea Ktf
SZMSZ-nek való megfelelıség szempontból ellenırizte: dr Csizmadia Julianna Jegyzı.
Az elıterjesztésben foglaltakkal szemben kifogást nem emelek:
Dr. Csizmadia Julianna
Jegyzı
Az elıterjesztéssel egyetértek:

Készült: 2010.12.14. 11:36:15

Fazekas Barna
alpolgármester
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ELİTERJESZTÉS
a település rendjérıl szóló 14/2008. (VI. 5.) számú önkormányzati rendelet módosítása
tárgyában

KIEGÉSZÍTÉS

Tisztelt Képviselı-testület!
A Magyar Köztársaság Országgyőlése által elfogadott a közbiztonság javítása érdekében
szükséges egyes törvénymódosításokról szóló 2010. évi LXXXVI. törvény több helyen
módosította a szabálysértésekrıl szóló 1999. évi. LXIX. törvényt (a továbbiakban Sztv.). A
törvénymódosítás közbiztonság javítása érdekében lehetıvé tette, hogy az önkormányzatok
hatályos rendeleteikben meghatározott szabálysértések elkövetıivel szemben nagyobb összegő
pénzbírságot szabjanak ki. Ennek következtében a szabálysértési pénzbírságok felsı értékhatára
30.000 Ft-ról 50.000 Ft-ra emelkedett.
A rendelet módosításával egyidıben indokolt a szabálysértési értékhatár felemelése is, hiszen
Pécelen a közterületen elkövetett szabálysértések jelentıs része e rendelet szabályainak
megszegésébıl keletkezik. A továbbiakban szükséges Pécel Város hatályos rendeleteinek ez
irányú felülvizsgálata.
A rendelet elfogadásakor a szeszesital kiszolgálást a Képviselı-testület 22 óra és 5 óra közötti
idıtartamra megtiltotta, azonban a vendéglátó-ipari egységekre ez a tilalom nem vonatkozott. A
tilalom elrendelése az éjjel - nappal nyitva tartó élelmiszerüzleteket (pl. Pékség, Mol benzinkút)
hátrányosan érintette. A Képviselı-testület egyúttal elrendelte a közterületen való
alkoholfogyasztás teljes tilalmát. Úgy gondoljuk, hogy a kiszolgálás tilalma esélyegyenlıségi
aggályokat vet fel, ezért javasoljuk ezen rendelkezések megszüntetését. Az a jogalkotói szándék,
hogy a közterületeken az éjjeli napszakban az alkoholfogyasztásból eredı randalírozások
megszüntetésre kerüljenek, a rendırség valamint a polgárırség éjszakai jelenlétének erısítésével is
megoldható.
Jogszabályi rendelkezések:
Sztv 16. § (2) önkormányzati rendelet ötvenezer forintban állapíthatja meg a pénzbírság legmagasabb összegét.
A település rendjérıl szóló 14/2008 (VI. 5) rendelet
23. § (3) Tilos a szeszesital kiszolgálás este 22:00 óra és reggel 05.00 óra között
(4)

A (3) bekezdésben meghatározott tilalom nem vonatkozik
- az érvényes mőködési engedéllyel rendelkezı vendéglátó-ipari egységekre, azok teraszára, kitelepülésére
nyitvatartási idıben,
- az engedéllyel szervezett és engedéllyel rendelkezı alkalmi rendezvényekre,
- minden évben december 31- én 20.00 órától a következı év január 1. napján 6.00 óráig terjedı idıszakra.

77.
§ (1)
Aki az e rendeletben meghatározott magatartási szabályokat, kötelezettségeket és tilalmakat megszegi,
szabálysértést követ el, és 30.000 -Ft-ig terjedı pénzbírsággal sújtható aki:
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az általa használt, illetve tulajdonát képezı ingatlant nem mőveli meg, nem tartja rendben, gyomtól, gaztól,
szeméttıl, vadonélı bokortól nem tisztítja meg;
a háztartási és egyéb szemetet nem a Szolgáltató által üzemeltetett szeméttelepen, illetve
lerakóhelyen rak le, illetve tárol, valamint oda mérgezı, robbanó, sugárzó, fertızést keltı anyagot helyez el;
szemetet halmoz fel;
a szemétgyőjtı edénybe mérgezı, robbanó, folyékony vagy a közszolgáltatást végzı dolgozó testi épségét, egészségét
vagy a gépjármő berendezését veszélyeztetı anyagot helyez el;
a szemétgyőjtı edény és környékének tisztántartásáról nem gondoskodik;
az ingatlan és az ingatlan elıtti járda tisztántartásáról nem gondoskodik, illetve ha tevékenységi körében a
közterületen okozott szennyezıdést nem szünteti meg;
közterületen, vásár, piac és a sportpályák kivételével tökmagot, napraforgómagot árul;
az ingatlan elıtti árkot, folyókát, csatornanyílást, átereszt nem tisztítja, vagy a csapadékvíz zavartalan lefolyását
nem biztosítja;
a beépített, illetve beépítetlen belterületi ingatlan elıtti járdán, illetve mellette nıtt gazt nem írtja, a kinyúló ágak,
bokrok nyesésérıl nem gondoskodik;
az ingatlanán keletkezett csapadékvizet nem a saját területén helyezi el, illetve azt bejelentés nélkül a kiépített
csapadék-csatornába vezeti;
a járdáról letakarított havat a gyalogos, illetve jármő közlekedést akadályozó módon rakja le, vagy a havat
útkeresztezıdésben, úttorkolatban, kapubejárat elé, tömegközlekedéshez szolgáló jármő megállóhelynél, a
közüzemi szolgáltatási, felszerelési tárgyra, közérdekő létesítményre, illetve parkosított területre rakja;
gépkocsit tiltott helyen és módon mos;
szennyvizet, eldugulás vagy rongálódás okozására alkalmas anyagot a csapadékvíz lefolyó utcai aknákba, illetıleg
a csapadékelvezetı árokba vezet, önt;
közkifolyót nem háztartási vízszükséglet kielégítése céljára engedély illetve hozzájárulás nélkül igénybe vesz;
az idejétmúlt hirdetményt, plakátot nem távolítja el;
építményeket, kerítéseket bármilyen felirattal megrongál;
közterületen és kirándulóhelyeken elhelyezett és általa beszennyezett illetve megrongált felszerelési és berendezési
tárgyakat nem tisztítja meg, illetve az eredeti állapotát nem állítja helyre;
közterületet, illetve a lakásra, emberi közösségi tartózkodásra szolgáló épületek közösen használt részeit
beszennyezi és az általa elıidézett szennyezıdést vagy szemetet nem takarítja el;
a gondozott zöldterületre jármővel ráhajt vagy azon parkol;
közútra, útpadkára salakot vagy építési törmeléket, szemetet engedély nélkül szállít vagy elhelyez;
vállalkozói tevékenység ellátásához, magángazdálkodáshoz szükséges gépet, gépjármővet közterületen - a 14. § (4)
bekezdésében foglalt kivétellel - tárol;
alkalmi jelleggel igénybe vett közterületen és környékén keletkezett hulladékot nem győjti össze és elszállításáról
nem gondoskodik;
önkormányzati tulajdonú közterületen bárminemő burkolatot a jegyzı hozzájárulása nélkül felbont;
a település területén lévı tavakba, holtágakba, élı vízfolyásokba, belvízelvezetı árokba tisztítatlan szennyvizet,
trágyalevet, növényvédı szert levezet, partjait szemét, vagy egyéb hulladék lerakásával beszennyez;
avar és kerti hulladékok nyílt-téri égetését nem a rendeletben foglaltak szerint végzi;
telken keletkezett házi szennyvizet nem zártrendszerő tárolóban helyez el;
tiltott helyen szeszesitalt fogyaszt,
az a üzlet mőködtetı, aki tiltott szeszesital fogyasztást nem akadályozza meg üzlete területén
tiltott helyen dohányzik;
a közterületet az e rendeletben elıírt hozzájárulás nélkül vagy attól eltérı módon illetve azt meghaladó mértékben
használja, illetve az e rendeletben szabályozott kötelezettségeket megszegi.
a kötelezı komplex helyi közszolgáltatás alá tartozó szilárd hulladékkal kapcsolatos és a komplex helyi
közszolgáltatás alá nem tartozó szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatást nem e rendeletben meghatározott
módon veszi igénybe,
az elıírt bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget, illetve valótlan adatokat tartalmazó bejelentést tesz,
a komplex helyi közszolgáltatás körébe tartozó szilárd hulladékkal kapcsolatos szolgáltatást jogosulatlanul végez,
ingatlanán a települési szilárd hulladékot felhalmozza vagy más ingatlanára kihelyezi,
a győjtıedényben folyékony, mérgezı, robbanásveszélyes vagy egyéb olyan anyagot helyez el, amely veszélyezteti az
elszállítással foglalkozók vagy mások életét, testi épségét vagy egészségét,
a szolgáltató által jogszerően megtagadott települési szilárd hulladék elszállítás esetén a megtagadás alapjául
szolgáló okokat a hulladék elszállításának újabb idıpontjáig nem szünteti meg,
a települési szilárd hulladék győjtésére szolgáló edényt nem az elıírásoknak megfelelıen tárolja, tisztítja
(fertıtleníti) vagy nem az e rendelet szerinti győjtıedényt használja,
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a kötelezı közszolgáltatás e rendeletben szabályozott szüneteltetése érdekében valótlan bejelentést tesz,
a lomtalanítás alá tartozó települési szilárd hulladékot a Szolgáltató által megjelölt idıponttól eltérı idıben a
közterületre kihelyez, illetve olyan hulladékot helyez ki, amelyre a lomtalanítás nem vonatkozik.
az állat által a társasház közös használatú helyiségei területén okozott szilárd és folyékony szennyezıdés
haladéktalan eltávolításával kapcsolatos szabályokat megszegi,
az állat – az ebek élelmiszer-elárusító üzletbe illetve játszótérre történı beengedése illetve bevitele kivételével –
beengedésének, bevitelének és megtőrésének tiltásával kapcsolatos szabályokat megszegi,
ebet közterületre szájkosár vagy póráz nélkül kienged,
az állatok tartására szolgáló épületekhez, építményekhez tartozó, trágya és trágyalé elhelyezésére szolgáló tároló
létesítésére e rendeletben meghatározott szabályokat, az állatok férıhelyének kialakítására, az állatok tartására
szolgáló épületek, építmények tisztaságára, a kártékony állatok rendszeres irtására, az állattartás céljára szolgáló
épületek, építmények, illetıleg azok kifutójának telepítése során a védıtávolságok kialakítására, az állatok körül
használt mőszaki berendezések biztonságossá tételére, a mőszaki ellenırzésre valamint a mőszaki hiba
elhárítására vonatkozó szabályokat megszegi,
belterületen nem tartható állatot, belterületen engedéllyel tartható állatot engedély nélkül illetve külterületen
engedéllyel tartató állatot engedély nélkül tart,
állatot tiltott területen tart illetve oda kienged,
az állatot emberre vagy állatra uszítja, az állat egészségét, életét veszélyeztetve az állatot felügyelet, gondoskodás
nélkül magára hagyja.
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Kérem a Tisztelt Képviselıtestület döntését!
Határozati javaslat
Pécel Város Képviselı-testülete felkéri a jegyzıt, hogy Pécel Város Önkormányzatának hatályos
rendeleteit vizsgálja felül, és a hatályos szabálysértési törvénynek megfelelıen a következı
Képviselı-testületi ülésre tegyen rendeletalkotási javaslatot a szabálysértési pénzbírságok
összegének 50.000 Ft-ra emelését illetıen.
Felelıs: jegyzı
Határidı: 2011. évi januári rendes Képviselı-testületi ülés
A rendelet módosítására beterjesztett rendeletalkotási javaslat, kiegészül az alábbi
szakaszokkal.
5. §
A R. 23.§ (3) – (4) bekezdése hatályát veszti
6.§
A R. 77. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
Aki
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

az általa használt, illetve tulajdonát képezı ingatlant nem mőveli meg, nem tartja
rendben, gyomtól, gaztól, szeméttıl, vadonélı bokortól nem tisztítja meg;
a háztartási és egyéb szemetet nem a Szolgáltató által üzemeltetett szeméttelepen,
illetve lerakóhelyen rak le, illetve tárol, valamint oda mérgezı, robbanó, sugárzó,
fertızést keltı anyagot helyez el;
szemetet halmoz fel;
a szemétgyőjtı edénybe mérgezı, robbanó, folyékony vagy a közszolgáltatást végzı
dolgozó testi épségét, egészségét vagy a gépjármő berendezését veszélyeztetı anyagot
helyez el;
a szemétgyőjtı edény és környékének tisztántartásáról nem gondoskodik;
az ingatlan és az ingatlan elıtti járda tisztántartásáról nem gondoskodik, illetve ha
tevékenységi körében a közterületen okozott szennyezıdést nem szünteti meg;
közterületen, vásár, piac és a sportpályák kivételével tökmagot, napraforgómagot árul;
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az ingatlan elıtti árkot, folyókát, csatornanyílást, átereszt nem tisztítja, vagy a
csapadékvíz zavartalan lefolyását nem biztosítja;
(9)
a beépített, illetve beépítetlen belterületi ingatlan elıtti járdán, illetve mellette nıtt gazt
nem írtja, a kinyúló ágak, bokrok nyesésérıl nem gondoskodik;
(10) az ingatlanán keletkezett csapadékvizet nem a saját területén helyezi el, illetve azt
bejelentés nélkül a kiépített csapadék-csatornába vezeti;
(11) a járdáról letakarított havat a gyalogos, illetve jármő közlekedést akadályozó módon
rakja le, vagy a havat útkeresztezıdésben, úttorkolatban, kapubejárat elé,
tömegközlekedéshez szolgáló jármő megállóhelynél, a közüzemi szolgáltatási,
felszerelési tárgyra, közérdekő létesítményre, illetve parkosított területre rakja;
(12) gépkocsit tiltott helyen és módon mos;
(13) szennyvizet, eldugulás vagy rongálódás okozására alkalmas anyagot a csapadékvíz
lefolyó utcai aknákba, illetıleg a csapadékelvezetı árokba vezet, önt;
(14) közkifolyót nem háztartási vízszükséglet kielégítése céljára engedély illetve
hozzájárulás nélkül igénybe vesz;
(15) az idejétmúlt hirdetményt, plakátot nem távolítja el;
(16) építményeket, kerítéseket bármilyen felirattal megrongál;
(17) közterületen és kirándulóhelyeken elhelyezett és általa beszennyezett illetve
megrongált felszerelési és berendezési tárgyakat nem tisztítja meg, illetve az eredeti
állapotát nem állítja helyre;
(18) közterületet, illetve a lakásra, emberi közösségi tartózkodásra szolgáló épületek
közösen használt részeit beszennyezi és az általa elıidézett szennyezıdést vagy
szemetet nem takarítja el;
(19) a gondozott zöldterületre jármővel ráhajt vagy azon parkol;
(20) közútra, útpadkára salakot vagy építési törmeléket, szemetet engedély nélkül szállít
vagy elhelyez;
(21) vállalkozói tevékenység ellátásához, magángazdálkodáshoz szükséges gépet,
gépjármővet közterületen - a 14. § (4) bekezdésében foglalt kivétellel - tárol;
(22) alkalmi jelleggel igénybe vett közterületen és környékén keletkezett hulladékot nem
győjti össze és elszállításáról nem gondoskodik;
(23) önkormányzati tulajdonú közterületen bárminemő burkolatot a jegyzı hozzájárulása
nélkül felbont;
(24) a település területén lévı tavakba, holtágakba, élı vízfolyásokba, belvízelvezetı
árokba tisztítatlan szennyvizet, trágyalevet, növényvédı szert levezet, partjait szemét,
vagy egyéb hulladék lerakásával beszennyez;
(25) avar és kerti hulladékok nyílt-téri égetését nem a rendeletben foglaltak szerint végzi;
(26) telken keletkezett házi szennyvizet nem zártrendszerő tárolóban helyez el;
(27) tiltott helyen szeszesitalt fogyaszt,
(28) az a üzlet mőködtetı, aki tiltott szeszesital fogyasztást nem akadályozza meg üzlete
területén
(29) tiltott helyen dohányzik;
(30) a közterületet az e rendeletben elıírt hozzájárulás nélkül vagy attól eltérı módon illetve
azt meghaladó mértékben használja, illetve az e rendeletben szabályozott
kötelezettségeket megszegi.
(31) a kötelezı komplex helyi közszolgáltatás alá tartozó szilárd hulladékkal kapcsolatos és
a komplex helyi közszolgáltatás alá nem tartozó szilárd hulladékkal kapcsolatos
közszolgáltatást nem e rendeletben meghatározott módon veszi igénybe,
(32) az elıírt bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget, illetve valótlan adatokat
tartalmazó bejelentést tesz,
(33) a komplex helyi közszolgáltatás körébe tartozó szilárd hulladékkal kapcsolatos
szolgáltatást jogosulatlanul végez,
(34) ingatlanán a települési szilárd hulladékot felhalmozza vagy más ingatlanára kihelyezi,
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(35)
(36)
(37)
(38)
(39)
(40)
(41)
(42)
(43)

(44)
(45)
(46)

a győjtıedényben folyékony, mérgezı, robbanásveszélyes vagy egyéb olyan anyagot
helyez el, amely veszélyezteti az elszállítással foglalkozók vagy mások életét, testi
épségét vagy egészségét,
a szolgáltató által jogszerően megtagadott települési szilárd hulladék elszállítás esetén a
megtagadás alapjául szolgáló okokat a hulladék elszállításának újabb idıpontjáig nem
szünteti meg,
a települési szilárd hulladék győjtésére szolgáló edényt nem az elıírásoknak
megfelelıen tárolja, tisztítja (fertıtleníti) vagy nem az e rendelet szerinti győjtıedényt
használja,
a kötelezı közszolgáltatás e rendeletben szabályozott szüneteltetése érdekében
valótlan bejelentést tesz,
a lomtalanítás alá tartozó települési szilárd hulladékot a Szolgáltató által megjelölt
idıponttól eltérı idıben a közterületre kihelyez, illetve olyan hulladékot helyez ki,
amelyre a lomtalanítás nem vonatkozik.
az állat által a társasház közös használatú helyiségei területén okozott szilárd és
folyékony szennyezıdés haladéktalan eltávolításával kapcsolatos szabályokat
megszegi,
az állat – az ebek élelmiszer-elárusító üzletbe illetve játszótérre történı beengedése
illetve bevitele kivételével – beengedésének, bevitelének és megtőrésének tiltásával
kapcsolatos szabályokat megszegi,
ebet közterületre szájkosár vagy póráz nélkül kienged,
az állatok tartására szolgáló épületekhez, építményekhez tartozó, trágya és trágyalé
elhelyezésére szolgáló tároló létesítésére e rendeletben meghatározott szabályokat, az
állatok férıhelyének kialakítására, az állatok tartására szolgáló épületek, építmények
tisztaságára, a kártékony állatok rendszeres irtására, az állattartás céljára szolgáló
épületek, építmények, illetıleg azok kifutójának telepítése során a védıtávolságok
kialakítására, az állatok körül használt mőszaki berendezések biztonságossá tételére, a
mőszaki ellenırzésre valamint a mőszaki hiba elhárítására vonatkozó szabályokat
megszegi,
belterületen nem tartható állatot, belterületen engedéllyel tartható állatot engedély
nélkül illetve külterületen engedéllyel tartató állatot engedély nélkül tart,
állatot tiltott területen tart illetve oda kienged,
az állatot emberre vagy állatra uszítja, az állat egészségét, életét veszélyeztetve az
állatot felügyelet, gondoskodás nélkül magára hagyja.

szabálysértést követ el, és 50.000 -Ft-ig terjedı pénzbírsággal sújtható.
Pécel, 2010. december 9.
Szıllısi Ferenc
polgármester
A döntés minısített többséget igényel SZMSZ 38.§ (2) bekezdés a) és t) pontjai alapján
Az elıterjesztést készítette: dr. Halász Krisztián mb. Igazgatási és Okmányiroda vezetı
Szakmai szempontból ellenırizte: Jeney Erzsébet Szervezési Irodavezetı
Az elıterjesztésben foglaltakkal szemben kifogást nem emelek:
dr. Csizmadia Julianna
címzetes fıjegyzı
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Iktatószám: SZ/…./…/2010
ELİTERJESZTÉS
A települési szilárd hulladékokra vonatkozó 2011. évi közszolgáltatási díjak
megállapítása tárgyában.
Tisztelt Képviselı - testület!
Az A.S.A. Magyarország Kft. és Pécel Város Önkormányzata között fennálló hatályos
közszolgáltatási szerzıdés, továbbá a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj
megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008 (III.28.) számú
kormányrendelet elıírásainak figyelembe vételével javaslatot tett a 2011. évre vonatkozó
települési szilárd hulladékkal kapcsolatos komplex helyi közszolgáltatásra vonatkozó
közszolgáltatási díjra.
Az .A.S.A. Magyarország Kft., a díjak megállapításánál, a közöttünk fennálló hatályos
közszolgáltatási szerzıdés alapján, az alábbiakat vette figyelembe:







A KSH szolgáltatói árindexe az elmúlt 12 hónapra vetítve 103,1 %.
Külön kérésre, a megadott díjakban a beépített évi kétszeri zöldhulladék
elszállításának a díja 110/120 literes edény esetén + 28 Ft + ÁFA, 60 literes edény
esetén + 15 Ft + ÁFA, 240 literes edény esetén + 46 Ft + ÁFA.
Ösztönözzön a közszolgáltatás biztonságos és legkisebb költségő ellátására, a
közszolgáltató kapacitásának hatékony kihasználására, valamint a hulladékkeletkezés
csökkentésére és a hatékony hulladékgazdálkodásra.
Indokolt költségnek és ráfordításnak minısül különösen a hulladékbegyőjtés, szállítás és – ártalmatlanítás gyakorlásához szükséges, a hulladékártalmatlanító
létesítmények a közszolgáltatással kapcsolatos üzemeltetési és karbantartási költségei
és ráfordításai, a környezetvédelmi kiadások és ráfordítások, valamint a
közszolgáltatás körében mőködtetett létesítmények utógondozásának és
monitorozásának a díjfizetési idıszakra vetített költsége.
A tartós mőködéshez szükséges nyereségnek minısül a közszolgáltatás teljesítése
során a szolgáltatás jellegére tekintettel a képzett nyereség, amely biztosítja az
indokolt fejlesztések (bıvítések, rekonstrukciók) forrását, illetve az indokolt
befektetések megtérülését.

A jelenleg hatályos rendelet szerinti díjszabás:
(A díjtételek nem tartalmazzák az ÁFÁ-t.)
Lakossági szilárd
60 l-es edényzet 110 és 120 l-es
hulladék
edényzet
2010. január 1-tıl
281 Ft/ ürítés
331 Ft/ ürítés

240 l-es
edényzet
438 Ft/ ürítés

Zsák
230 Ft/ db

1. díjemelési változat: Az ASA 2011-re vonatkozó javaslata, az éves kétszeri zöldhulladék
elszállítása nélkül.
Lakossági szilárd
60 l-es edényzet 110 és 120 l-es
240 l-es
Zsák
hulladék
edényzet
edényzet
2011. január 1-tıl 290 Ft/ ürítés
341 Ft/ ürítés
447 Ft/ ürítés
244 Ft/ db
árindex
103,10 %
103,10 %
102,10 %
106,00 %1

1

A zsák ára a térségben egységes, ettıl eltérni nincs mód.
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2. díjemelési változat: A KSH szolgáltatói árindexe alapján (103,1 %) + az éves kétszeri
zöldhulladék elszállítása esetén.
Lakossági szilárd
60 l-es edényzet 110 és 120 l-es
240 l-es
Zsák
hulladék
edényzet
edényzet
2011. január 1-tıl
305 Ft/ ürítés
369 Ft/ ürítés
493 Ft/ ürítés
244 Ft/db
Zöldhulladék
15 Ft/ ürítés
28 Ft/ ürítés
46 Ft/ ürítés
0 Ft/db
A díjak tartalmazzák a heti rendszeres hulladékszállítás, a lomtalanítás, a házhozmenı zsákos
szelektív győjtés, a negyedéves számlázás, a lakossági díjbeszedés költségeit, valamint az évi
kétszeri zöldhulladék elszállítását is.
A 2. díjemelési változat, a zöldhulladékkal nem érintett területeken élık költségeit is
növelik.
Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy döntsön a két díjemelési változat között.
Kérem a Tisztelt Képviselı-testület döntését!
Rendeletalkotási javaslat:
Pécel Város Önkormányzat Képviselı-testülete megalkotja a település rendjérıl szóló
14/2008. (VI. 5.) számú rendeletének módosításáról szóló rendeletét.
Pécel, 2010. december 10.
Szöllısi Ferenc
A döntéshez minısített többség szükséges az SZMSZ 38. § (2) bekezdés a.) pontja alapján.
Mellékletek:
1. Az A.S.A. Magyarország Környezetvédelem és Hulladékgazdálkodás Kft. által
készített 2011. évi közszolgáltatási díj kalkuláció.
2. Rendelet-tervezet

Az elıterjesztést készítette: Monori Sándor környezetvédelmi elıadó
SZMSZ-nek megfelelés szempontjából ellenırizte: Jeney Erzsébet szervezési irodavezetı
Az elıterjesztéssel szemben törvényességi kifogást nem emelek:
Dr. Csizmadia Julianna
címzetes fıjegyzı
A szakterület felügyeletét ellátó alpolgármester ellenjegyzése:
Fazekas Barna
alpolgármester
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Pécel Város Önkormányzat
RENDELET-TERVEZETE
A település rendjérıl szóló 14/2008. (VI. 5.) számú rendelet módosításáról
Pécel Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmánya
44/A§ (2) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
(a továbbiakban: Ötv.) 16. § (1) bekezdésében nyert felhatalmazás alapján, a
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény rendelkezései szerint Pécel Város
Önkormányzat Képviselı-testülete a település rendjérıl szóló, 14/2008. (VI. 5.) számú
rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) módosítására az alábbi rendeletet alkotja:
1.§
A Rendelet 6. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.
2. §
(1) E rendelet 2011. január 01.-tıl lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejőleg hatályát veszti Pécel Város
Önkormányzatának a település rendjérıl szóló, 14/2008.(VI. 5.) számú rendeletének,
6. számú melléklete.
1. számú melléklet
A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos komplex helyi közszolgáltatásra vonatkozó
közszolgáltatási díjak
Lakossági hulladék begyőjtésének, szállításának, szelektív győjtésének ártalmatlanításának
költségei díjbeszedéssel:
Lakossági szilárd
hulladék
2011. január 1-tıl

60 l-es edényzet

110 és 120 l-es
edényzet

240 l-es
edényzet

Zsák

A díjtételek nem tartalmazzák az ÁFÁ-t.
Kedvezmények:
Idıszakosan használt üdülıingatlanok használói március 1-tıl, október 31-ig kötelesek fizetni
a közszolgáltatási díjat, amennyiben írásban kérik a Szolgáltatónál a szolgáltatás téli
idıszakra történı felfüggesztését.

