32/2011. (XII. 12.) Képviselő-testületi rendelet
Tárgy: Solymár Nagyközség Önkormányzatának 32/2011. (XII. 13.) sz. helyi rendelete a
szilárd hulladék elszállításának díjáról
A 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló
2000. évi XLIII. törvény 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján Solymár Nagyközség
Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
E rendelet hatálya Solymár Nagyközség közigazgatási területére terjed ki.
2. §
(1)A rendelet hatálya kiterjed a magánszemélyekre, a jogi személyekre, illetve a jogi
személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetekre.
(2) A hulladék elszállításának rendjéről, módjáról –beleértve az elszállítási időpontokat is a
szolgáltató tájékoztatja a lakosságot.
3. §
(1) Az önkormányzat 2012. évre a szilárd hulladék elszállításának díját lakóegységenként
havi bruttó 2.000,- Ft összegben állapítja meg (továbbiakban: bruttó havi díj).
(2) Az önkormányzat az (1) bekezdésben megállapított, bruttó havi díjat solymári állandó
lakosok esetében csökkenti havi 100 Ft támogatással.
4. §
(1) Az önkormányzat csak azokat részesíti a 3. § (2) bekezdésében meghatározott
kedvezményben, akiknek nincsen egy hónapot meghaladó szilárd- és folyékonyhulladék
kezelési díj, illetve az önkormányzattal szemben fennálló egyéb köztartozása vagy bérleti díj
hátraléka.
(2) Azok, akik a szilárd- és folyékonyhulladék kezelési díj, illetve egyéb köztartozás vagy
bérleti díj hátralékukat rendezik, és a befizetést igazolják, a tartozás rendezését követő hónap
1-jétől részesülhetnek a támogatásban, kedvezményben.
5. §
Aki az év első negyedévében az egész évre esedékes díját egy összegben megfizeti, egy hónap
díjfizetési kötelezettség alól mentesül.
6. §
Kedvezmények

(1) Azon solymári állandó lakos magánszemélynek, aki egyedülálló, nyugdíjellátmányban
részesül, és a jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb
összegének 2,3-szeresét a bruttó havi díjat az önkormányzat a 3. § (2) bekezdésében
meghatározott támogatáson felül további 500 Ft-tal csökkenti.
(2) Azon solymári állandó lakos magánszemélynek, aki egyedülálló, nyugdíjellátmányban
részesül, és a jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb
összegének 2,7-szeresét vagy közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezik a bruttó havi díjat
az önkormányzat a 3. § (2) bekezdésében meghatározott támogatáson felül további 400 Ft-tal
csökkenti.

(3) Azon solymári állandó lakos magánszemélyeknek, akik ketten élnek egy háztartásban,
mindketten nyugdíjellátmányban részesülnek, és az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja
meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 2 szeresét a bruttó havi díjat az
önkormányzat a 3. § (2) bekezdésében meghatározott támogatáson felül további 250 Ft-tal
csökkenti.
(4) A támogatás iránti kérelmet a solymári Polgármesteri Hivatalban kell benyújtani.
(5) A kérelemhez mellékelni kell az utolsó havi nyugdíjszelvényt és a jövedelemnyilatkozatot.
(6) A kérelmet átruházott hatáskörben a polgármester bírálja el.
7. §
(1) Az egyedül vagy csak házastársával önálló háztartásban élő 70 év feletti solymári állandó
lakos személyek alanyi jogon érdekeltségi egységenként bruttó 700 Ft/hó kedvezményes díjra
jogosultak, rendszeres díjfizetés esetén.
(2) A kedvezményt az önkormányzathoz vagy a Közcsat Kft-hez visszajuttatott
igénybejelentéssel lehet kezdeményezni. Az igény jogosságát a polgármesteri hivatal igazolja.
Az igénybejelentő lapot a díjbeszedőktől illetve az önkormányzat ügyfélszolgálatán lehet
beszerezni.
8. §
A 6. és 7. §-ban meghatározott kedvezmény egyidejűleg nem igényelhető.
9. §
A zöldhulladék gyűjtésére a lakosság bruttó 300 Ft-ért kedvezményes áron vásárolhat
zsákokat, amiket a szolgáltató április 1. és október 31. közötti időszakban havi két
alkalommal szállít el.
A szelektív hulladékgyűjtésre a lakosság 180 Ft kedvezményes áron vásárolhat
szelektívhulladék gyűjtő zsákot amit a szolgáltató havi 1 alkalommal szállít el, további 1
alkalommal pedig papírhulladék szállítást végez. A kedvezményes ár mellett érdekeltségi
egységenként 6 db zsákot biztosít ingyenesen a szolgáltató.
10. §
(1) A rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti a Solymár
Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 21/2009.(XII.14.) számú helyi rendelete.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Dr. Szente Kálmán
polgármester
ZÁRADÉK
A rendelet kihirdetve: 2011. december 13-án.
Solymár, 2011. december 13.

Dr. Beregszászi Márk
jegyző

33/2011. (XII. 12.) Képviselő-testületi rendelet
Tárgy: Solymár Nagyközség Önkormányzatának 33/2011. (XII. 13.) sz. rendelete, a
szennyvíztelepen leürített szippantott szennyvíz tisztítási díjának, a csatornadíjának
megállapításáról
A 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése, valamint az árak megállapításáról szóló 1990.
évi LXXXVII. törvény 7. §-ában kapott felhatalmazás alapján Solymár Nagyközség
Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi rendeletet alkotja:

1. §
A rendelet hatálya kiterjed Solymár Nagyközség közigazgatási határán belül azokra, akik
rácsatlakoztak az önkormányzat által fenntartott és működtetett csatornahálózatra, valamint a
Közcsat Kft. által üzemeltetett szennyvíztisztító telepen szippantott szennyvizet leürítőkre.

1. A szennyvíztelepen leürített szippantott szennyvíz tisztítási díja
2. §
Az Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. évre a leürített szippantott szennyvíz tisztítási
díját bruttó 1.040,- Ft/m3-ben (818,90,- Ft/m3 + ÁFA) állapítja meg.
3. §
(1)Az Önkormányzat Solymár Nagyközség közigazgatási területén a nem csatornázott
utcákban jogszerűen fennálló lakó- és üdülő épületek lakóinak az ingatlanukról a KÖZCSAT
Kft. telephelyére beszállított szennyvíz után a számlával igazolt díj 10 %-át visszatéríti.
(2) A csatornázatlan területeken élő lakosok számára 2012. évben az állami támogatáson felül
Solymár Nagyközség Önkormányzata 260 Ft/m3 támogatástnyújt. A támogatáskifizetése a
lakos által benyújtott számla ellenében történik. A támogatási igénybejelentéshez a
kérelmezőnek csatolnia kell az igényelt időszakra vonatkozó közüzemi vízellátási számla
másolatát is.
(3) A (2) bekezdésben részletezett támogatást az Önkormányzattól az ivóvíz szolgáltatás
számlázási üteméhez igazodva, fél éves időszakra vonatkozóan összegyűjtött számlákkal
évente kétszer lehet igényelni.
2. A csatornadíj megállapítása
4. §
Az Önkormányzat 2012. évre a csatornadíj hatósági árát 485 Ft/m3 + Áfa (bruttó 615,95
Ft/m3) -ban állapítja meg.
3. A fizetendő csatornadíj önkormányzati kompenzálás mértékének megállapításáról és
feltételeiről
5. §
(1) A rendelet 4. §-ában megállapított csatornadíj első 10 m3-éhez az Önkormányzat a
lakosság, az oktatási, művelődési és szociális intézmények, valamint a Polgármesteri Hivatal

részére bruttó 240,95 Ft/m3, míg a 10 m3 feletti mennyiséghez bruttó 145,95,- Ft/m3
támogatást ad az Önkormányzat költségvetése terhére.
(2) A lakosság, az oktatási, művelődési és szociális intézmények, valamint a Polgármesteri
Hivatal az (1) bekezdésben biztosított támogatással együtt az első 10 m3 után bruttó 375,Ft/m3 csatornadíjat, minden további köbméter szennyvíz után bruttó 470,- Ft/m3
csatornadíjat fizet.
6.§
(1) Az Önkormányzat csak azokat részesíti a 5. §-ban meghatározott kedvezményben, akiknek
nincsen egy hónapot meghaladó csatornadíj, szemétdíj, illetve az önkormányzattal szemben
fennálló egyéb köztartozása vagy bérleti díj hátraléka.
(2) Azok, akik a csatornadíj, szemétdíj illetve egyéb köztartozás vagy bérleti díj hátralékukat
rendezik, és a befizetést igazolják, a tartozás rendezését követő hónap 1-jétől részesülhetnek a
támogatásban, kedvezményben.
(3) A csatornahálózatra illegálisan rákötők, illetve a szolgáltatás igénybevételének
megkezdésének bejelentését elmulasztó ügyfelek szintén nem jogosultak az önkormányzati
kedvezményre. A számlázás az illegális használat megállapításakor érvényes kedvezmény
nélküli egységáron történik –visszamenőlegesen is- az illegális használat teljes időtartamára
(max. 5 év időtartamra). Amennyiben az illegális rákötés időpontja nem állapítható meg, úgy
a csatornahálózat létesítéséig visszamenőleges (max. 5 év) a számlázás időtartama.
4. A locsolási kedvezmény feltételei és érvényesítése
7. §
(1) A vízóraaknába szerelt és a Közcsat Kft. által leplombált vízmérőórán keresztül ellocsolt
víz mennyisége levonható. A levonhatóság előfeltétele, hogy a plomba előtt ne legyen oldható
kötés. A földalatti locsoló rendszereken keresztül, illetve a mérés után föld alatti (eltakart)
vezetéken a kifolyócsapig vezetett, locsolásra használt víz levonása, az előírt dokumentáció
(kiviteli illetve megvalósulási terv) megléte esetén az ügyfél által a vízóraaknába e célra
beépített és a Közcsat Kft. által leplombált mérőórán mért mennyiségben levonható. A
locsolóvíz rendszer és lakásba menő ivóvízrendszer a vízóraaknából induló két önálló,
elkülönült rendszer kell legyen. A levonhatóság előfeltétele a Közcsat Kft-vel kötött
mellékvízmérő szerződés megléte. A mérőórák 5 évenként hitelesítendők, vagy új órával
lecserélendők. A vízóraaknában a mérőhely kialakítása, a mérőóra felszereltetése,
hitelesíttetése, illetve a cseréje az ügyfél felelőssége, költsége.
5. Fejlesztési tartalék
8. §
(1) A Közcsat Kft. 2012. évi solymári csatornadíj bevételek 5,3 %-át elkülönített számlán
köteles kezelni és az összegből fejlesztési tartalékot kell képeznie.
(2) A Közcsat Kft. az (1) bekezdésben elkülönített fejlesztési tartalék összege Solymár
Nagyközség közigazgatási területén a tulajdonos hozzájárulásával, csak a csatornahálózat
rekonstrukciójára és fejlesztésre fordítható.
(3) A tárgyévi rekonstrukciós munkákról és fejlesztésekről – a vis maior jellegű beruházások
kivételével – a tárgyévi költségvetés elfogadásáig a Közcsat Kft. kimutatást készít. A
kimutatás tartalmazza az érintett csatornarész elhelyezkedését, a munkálatok rövid leírását és
beruházás várható bekerülési költségét.

6. Záró rendelkezések
9. §
(1) A rendelet 2012. január 1-én lép hatályba, és egyidejűleg a 22/2010. (XII.14.) számú helyi
rendelet hatályát veszti.
(2) A rendelet kihirdetéséről az jegyző gondoskodik.
Dr. Szente Kálmán
polgármester

Dr. Beregszászi Márk
jegyző

Záradék:
A rendelet 2011. december 13. napján kifüggesztésre került.
2011. december 13.
Dr. Beregszászi Márk
jegyző

