
SÜMEGPRÁGA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

……/2013. ( I. …….)  
önkormányzati  r e n d e l e t e 

 
 

a 2013. február 1. napjától alkalmazandó intézményi térítési díjak átmeneti 
szabályozásáról 

 
 

Sümegprága Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális 
ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. évi törvény 92. § (1) bekezdésében és a 
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI törvény 147. § (1) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva a következőket rendeli el: 
 
 
1. § A szociális étkeztetés intézményi térítési díja: 480,- Ft 
 
2. § A Napközi Otthonos Óvoda Sümegprága intézményben a gyermekétkeztetés 

intézményi térítési díja: 470,- Ft 
 
3. § (1) A rendelet 2013. február 1. napjától lép hatályba. 
 

(2) E rendelet Sümegprága Község Önkormányzata Képviselő-testületének az 
Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelete hatályba 
lépésével egyidejűleg hatályát veszti. 

 
 
 
 

Csőbör Károly Pallér Edina 

polgármester jegyző 

 
 
Kihirdetve: 
 
Sümegprága, 2013. január 
 
 
 
Pallér Edina 
jegyző 

 
 
 
 
 
 



Sümegprága Települési Önkormányzat 
Polgármestere 

����  8351 Sümegprága, Rákóczi u. 17. –Tel. /Fax: 87/550-038 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A 2011. december 31. napján hatályba lépett, a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi 
CCIX. törvény (továbbiakban: Vksztv.). A törvény rendelkezései fokozatosan lépnek 
hatályba, ami 2011. december 31-e 23 órától az elvégzendő feladatok arányában 2015. január 
1-jéig tart. 
 
A törvény alapvetően megváltozatta az eddig kialakult szabályokat, új alapokra helyezte a 
tulajdonlás kérdését, megerősítette a helyi önkormányzatok szerepét, meghatározta mely 
szerveknek milyen feladataik vannak a víziközmű-szolgáltatás biztosításában. 
 
A törvény sarkalatos pontja a víziközmű vagyon védelme, a hosszú távú fenntarthatóságot 
biztosító műszaki rekonstrukciók, fejlesztések hatékony támogatása. A Vksztv. 18.§-a 
kimondja, hogy az ellátásért felelős önkormányzatnak az eszközhasználati díjból származó 
bevételét elkülönítetten kell kezelnie, és azt kizárólag víziközmű-fejlesztés finanszírozására 
fordíthatja. 
 
Fenti célok elérése érdekében a Vksztv. 11. §-a - mely 2014. január 1. napján lép hatályba – 
rendelkezik arról, hogy a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében 
víziközmű-szolgáltatási ágazatonként 15 éves időtávra gördülő fejlesztési tervet kell készíteni. 
A gördülő fejlesztési terv felújítási és pótlási tervből, valamint beruházási tervből kell állnia. 
 
Sümegprága Község Önkormányzata és a DRV Zrt. között bérleti-üzemeltetési szerződés 
keretében történik az üzemeltetés. Ennek megfelelően, valamint a Vksztv. 11.§ (2) és (3) 
bekezdése alapján a gördülő fejlesztési tervet az ellátásért felelős önkormányzatnak kell 
összeállítani és benyújtani a Magyar Energia Hivatalhoz. A terv benyújtásának első időpontja: 
2014. szeptember 15. 
 
Fentiek figyelembe vételével a DRV Zrt. megkereste Önkormányzatunkat, hogy a képviselő-
testület felhatalmazása alapján vállalják a gördülő fejlesztési terv – a tervek tartalmának 
önkormányzati véleményezése és jóváhagyása mellett – térítésmentes elkészítését. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjék. 
 

Határozati javaslat: 
 
Sümegprága Község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a Dunántúli Regionális 
Vízmű Zrt-t (8600 Siófok, Tanácsház u. 7.), Sümegprága Község víziközmű-rendszer gördülő 
fejlesztési tervének - a tervek tartalmának önkormányzati véleményezése és jóváhagyása 
mellett - elkészítésével. 
 
Sümegprága, 2013. január 21. 
 

Csőbör Károly 
Polgármester 



 
Sümegprága Települési Önkormányzat 

Polgármestere 
����  8351 Sümegprága, Rákóczi u. 17. –Tel. /Fax: 87/550-038 

 
TÁJÉKOZTATÓ 

 
a Képviselő-testület 2013. január 24-i ülésére a szilárd hulladék közszolgáltatás díjáról 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A hulladékokról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban Ht.) elfogadásával a 
jogalkotó beavatkozik a közszolgáltató és a települési önkormányzat között a közszolgáltatási 
szerződéssel szabályozott jogviszonyba az alábbiak szerint: 
 
A települési önkormányzatok díjmegállapítás joga és kötelessége a hulladékokról szóló 2012. 
évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban Ht.) elfogadásával 2013. január 1-től megszűnt (Ht. 
47.§ (4) bekezdése) és ettől az időponttól kezdve a miniszter jogosult a közszolgáltatási díj 
meghatározására a Magyar Energia Hivatal javaslatát követően. A hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási díjat első ízben várhatóan 2014-ben fogja miniszteri rendelet megállapítani, 
mivel a Ht. 91.§ (12) bekezdése értelmében a Magyar Energia Hivatal a díjjavaslatát a 
miniszternek első alkalommal 2013. szeptember 30-áig küldi meg! 
 
A Ht. ezzel 2013. január 1-étől beleavatkozik a települési önkormányzat és a 
közszolgáltató között fennálló közszolgáltatási szerződésben rögzített jogviszonyba és díj 
megállapítási eljárási rendbe, oly módon, hogy feleslegessé teszi annak lefolytatását.  
 
A díj megállapításáról szóló miniszteri rendelet még nem került megalkotásra, így annak 
hatályba lépéséig egy átmeneti időszak kezdődik 2013. január 1-ével. Ebben az átmeneti 
időszakban a Ht. 91.§-a értelmében a törvény közvetlenül a közszolgáltatónak ad 
lehetőséget a közszolgáltatási díj megállapítására az alábbi két módon: 
 
- A Ht. 91.§ (2) bekezdés szerint a közszolgáltató bruttó 4,2 %-al emelhet a 2012. 
december 31-én hatályos helyi rendeletben meghatározott díjakhoz képest. 
 
- A Ht. 91.§ (4) bekezdés alapján a közszolgáltató kezdeményezheti a Ht-ban előírt 4,2%-
nál magasabb közszolgáltatási díj megállapítását is, ha azt a Magyar Energia Hivatal 
jogerős határozatában előzetesen jóváhagyta. Az általános szabályoktól eltérően az átmeneti 
időszakban a közszolgáltató a Magyar Energia Hivatal határozatának jogerőre emelkedését 
követően alkalmazhatja a közszolgáltatási díjat és nem a miniszteri rendelet megjelenését 
követően. 
 
Fentiek alapján az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési 
Önkormányzati Társulás Tanácsa az 54/2012. (XII.19.) ÉBRSZHK-TT határozatával 
hozzájárult ahhoz, hogy a szolgáltatók 2013. január 1. napjától a 2012. decemberben 
alkalmazott díjtól 4,2 %-kal növelt mértékű közszolgáltatási díjat alkalmazzanak. 
 
 
 



Ezen határozat alapján a 2013. évben számlázott nettó díjtételek az alábbiak szerint alakulnak 
(Ft/ürítés): 
 

 60 literes 80 literes 120 literes 

alapdíj 205 205 205 

ürítési díj 163 217 325 

összesen 368 422 530 

 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjék. 
 

 
Határozati javaslat 

 
 
Sümegprága Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szilárd hulladék közszolgáltatás 
díjáról szóló tájékoztatót tudomásul vette. 

 
 
Felelős: Csőbör Károly polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
 
Sümegprága, 2013. január 21. 
 
 
 

Csőbör Károly 
polgármester 

 
 


