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Csanádpalota
Nagyközség
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
–
a
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 23. §-ában biztosított jogkörében
eljárva – a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező
igénybevételéről szóló 27/2001. (XII. 27.) ÖR. rendelet módosításáról és egységes
szerkezetbe foglalásáról (a továbbiakban: R.) az alábbi rendelet alkotja:
1. §.

A rendelet célja
Az emberi egészség védelme, a természeti és az épített környezet megóvása a települési
szilárd hulladék káros hatásaitól.
2. §.

A rendelet hatálya
(1) A rendelet területi hatálya Csanádpalota nagyközség közigazgatási belterületére terjed
ki.
(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a község
belterületén fekvő ingatlan
tulajdonosára, birtokosára vagy használójára, - (a továbbiakban: együtt
ingatlantulajdonos).
(3) Gazdálkodó szervezet akkor köteles a közszolgáltatás igénybevételére, ha a gazdasági
tevékenységével összefüggésben keletkezett települési szilárd hulladék kezeléséről:
a.) a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (továbbiakban:
Hgt.) 13. §-ában foglaltaknak megfelelően nem gondoskodik, vagy
b.) a közszolgáltatás keretében nyújtott települési szilárd hulladékkezelés – a
környezetvédelmi felügyelőség által igazoltan a Hgt. 13. §-ában
meghatározottaknál lényegesen kedvezőbb megoldással történik.
(4) Gazdálkodó szervezet vonatkozásában a tevékenység tartalmában a rendelet kiterjed –
a Hgt. 20. §. (4) bekezdésben meghatározott kivétellel – a gazdasági tevékenységével
összefüggésben keletkezett, nem elkülönítetten gyűjtött és a Hgt. 13. §. alapján nem
hasznosított vagy ártalmatlanított hulladék tekintetében – e § (3) bekezdésében
foglaltakra figyelemmel – a közszolgáltatás kötelező igénybevételére.
(5) Rendelet tárgyi hatálya kiterjed a háztartásokról származó szilárd hulladékra, illetőleg
a háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű, azzal együtt kezelhető más
hulladékra.
Nem terjed ki a rendelet hatálya a veszélyes hulladékra, valamint a települési folyékony
hulladékra és a velük összefüggő tevékenységre.
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3. §.

A közszolgáltatás tartalma
A község közigazgatási belterületén az önkormányzat a települési szilárd kommunális
hulladék kezelésére hulladékkezelési közszolgáltatást (a továbbiakban: közszolgáltatás)
szervez és tart fenn.
4. §.

A szolgáltató megnevezése és működési területe
(1) Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a települési szilárd
hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás ellátására a Becker-Pannónia Kft. (3000
Hatvan, Esze Tamás u. 2.) – továbbiakban szolgáltató – bízza meg és kötelezi a
közszolgáltatás ellátásával kapcsolatos jelen rendeletben előírt feladatok ellátására,
valamint felruházza rendeletben meghatározott jogosítványokkal.
(2) A szolgáltató működési területe az e rendelet 2. §. (1) bekezdésben meghatározott
terület.
5. §.

A közszolgáltatás ellátásának rendje és módja
(1) A települési szilárd hulladék gyűjtése, tárolása során olyan gondossággal kell eljárni,
hogy a hulladék sem az ingatlanon, sem a közterületen, sem a szállító járműre történő
felrakodáskor ne szóródjon szét, ne porozzon, és egyéb módon környezetterhelést ne
idézzen elő. Amennyiben a szennyezés mégis előfordul, a szolgáltató haladéktalanul
köteles azt megszüntetni.
(2) A települési szilárd hulladék gyűjtése szabványos gyűjtőedényzetben (kuka, konténer)
történik. Az ingatlantulajdonos által alkalmazott gyűjtőedényzetbe nem férő
többlethulladékot a szolgáltató a saját forgalmazású zsákban, külön díjfizetés ellenében
szállítja el.
(3) A hulladékgyűjtő edény csak az ingatlanon belül helyezhető el. A gyűjtőedényzetet a
szállítási napok kivételével a közterületen csak engedély birtokában lehet elhelyezni.
Az összegyűjtött hulladék elszállítása kettő hetente történik.
(4) A nagyobb méretű berendezési tárgy (lom) szervezett gyűjtéséről és szállításáról évente
egy alkalommal a szolgáltatást végző gondoskodik.
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6. §.
A közszolgáltatásra vonatkozó szerződés egyes tartalmi elemei
(1) A háztartásban, illetőleg a gazdálkodó szervezet tevékenysége során várhatóan
keletkező hulladék-mennyiség elszállítására a közszolgáltatási szerződés írásba
foglalható.
(2) A szerződés egyes tartalmi elemeit a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.
7. §.

A szolgáltató jogai és kötelezettségei
(1) A rendelet hatálya alá tartozó hulladékot a szolgáltató köteles kettő hetenkénti
rendszerességgel a beütemezett járatterv szerint összegyűjteni és elszállítani a BeckerPannónia Kft. Makó Regionális és Hulladéklerakó telepére ( 6900 Makó, Földeáki út).
(2) Amennyiben a szolgáltató valamilyen rendkívüli ok miatt az ütemezett gyűjtést nem
tudja biztosítani a következő munkanapon a szállítást pótolnia kell.
(3) A díj beszedése a szolgáltató feladata.
(4) Az ingatlantulajdonos igénye esetén részére a szolgáltató - külön bérleti díj ellenében gyűjtőedényzetet köteles biztosítani.
(5) A szolgáltató köteles a szemétgyűjtő edényzet kiürítését kíméletesen, az elvárható
gondossággal elvégezni. A szolgáltató által az ingatlantulajdonos részére külön bérleti
díj ellenében használatra rendelkezésre bocsátott edényzet karbantartását, felújítását és
szükség szerinti cseréjét a szolgáltató végzi a hozzá beérkező jelzés alapján. Ez a
szolgáltatás díjmentes, amennyiben a meghibásodás, elhasználódás a rendeltetésszerű
használat során következett be. Amennyiben a meghibásodás az ingatlantulajdonosnak
felróható okból történt az edényzet javításáról pótlásáról, illetve cseréjéről az
ingatlantulajdonos saját költségén köteles gondoskodni. A kukák tisztántartása a
ingatlantulajdonos feladata, míg a konténerek tisztítása a szolgáltató feladata.
(6) Amennyiben az edényzet tartalma beszorult, befagyott vagy veszélyes hulladékot
tartalmaz, úgy a szolgáltatónak jogában áll az edényt ürítetlen állapotban hagyni.
(7) A szolgáltató köteles a közszolgáltatói tevékenységéről évente részletes
költségelszámolást készíteni és azt a települési önkormányzatnak benyújtani.
(8) A szolgáltató a szemétszállítás rendjéről és annak előre látható megváltoztatásáról a
közszolgáltatás valamennyi érdekeltjét 8 nappal korábban értesíteni köteles.
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8. §.
A közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelése.
(1)
A Közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggésben a közszolgáltatást
igénybevevő ingatlantulajdonos alábbi személyes adatainak kezelésére jogosult:
a.) közszolgáltatást igénybe vevő neve,
b.) közszolgáltatást igénybe vevő lakcíme,
c.) átutalási számla, vagy lakossági folyószámla száma, - amennyiben az
ingatlantulajdonos a közszolgáltatási díjat átutalással kívánja kiegyenlíteni.
(2)
Az adatkezelés során a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok
nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Törvény előírásait a Közszolgáltató köteles
maradéktalanul betartani.
9. §.

Az ingatlantulajdonos jogai és kötelezettségei
(1) Az ingatlantulajdonos köteles a települési szilárd hulladékot gyűjteni, a hulladékgyűjtő
edényt az ingatlan elé a járatnapon rendszeresen kihelyezni úgy, hogy az a forgalmat
ne akadályozza.
(2) Tilos a hulladékot az ingatlanon felhalmozni.
(3) Az ingatlantulajdonos – a 7. §. (5) bekezdésben foglalt kivétellel – köteles a
használatában, tulajdonában lévő gyűjtőedényzet javításáról, pótlásáról és cseréjéről
gondoskodni.
(4) A hulladékgyűjtő edényzetben nem helyezhető el veszélyes hulladék, az állati tetem,
trágya, jég, hó, sár, fertőző vagy robbanásveszélyes anyag, tűzveszélyes hulladék,
amely veszélyezteti a szolgáltatást végző munkavállalóinak testi épségét, vagy a
szállító jármű megrongálódását eredményezheti. E rendelkezést a lomtalanítás során is
alkalmazni kell.
(5) Az ingatlanon keletkező – a kötelező közszolgáltatás keretében elszállításra nem
kerülő, azon felüli – hulladékot az ingatlantulajdonos beszállíttathatja a Szolgáltató
által üzemeltetett makói Regionális hulladéktelepre, amelyért a mindenkori elhelyezési
díjat köteles megfizetni. A beszállításra kerülő hulladék tulajdonosára és keletkezési
helyére vonatkozó adatokat a beszállító az elhelyezéskor köteles megadni.
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10. §.

A közszolgáltatás díja
(1) Az ingatlantulajdonos a díjfizetés alapját képező adatokat a szolgáltató részére köteles
megadni.
(2) A települési hulladék kezeléséért az ingatlantulajdonosnak, mint a települési hulladék
gyűjtésére és a közszolgáltatónak való átadására kötelezettnek, közszolgáltatási díjat
kell fizetnie. A kifizetett díj az évi egyszeri lomtalanítás díját is tartalmazza.
(3) Nem kell közszolgáltatási díjat fizetni a lakatlan ingatlan esetében arra az időre, amíg
azt nem lakják, vagy használatát szüneteltetik és azon hulladék nem keletkezik.
(4) A lakás megüresedését – ami negyedéves időtartamot meghaladóan vehető figyelembe
– az ingatlantulajdonos 8 napon belül köteles a közszolgáltatónak bejelenteni és „0 Ftos” víz, gáz, elektromos áram fogyasztói igazolás csatolásával, vagy más alkalmas
módon azt igazolni (építési engedély, bontási engedély, halotti anyakönyvi kivonat
stb.)
(5) Tulajdonos változás esetén az előző ingatlantulajdonos 8 napon belül köteles e tényt a
közszolgáltatónak írásban bejelenteni, egyidejűleg tájékoztatnia kell az új
ingatlantulajdonos személyéről és arról, hogy az ingatlanból hová költözött. A
díjfizetési kötelezettség az új tulajdonost a szolgáltató felé a birtokbavételt követő
hónap 1. napjától terheli. Ezen időpontig a szolgáltató részére a díjat a korábbi
tulajdonos köteles megfizetni.
(6) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a települési hulladékkal
kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a közszolgáltató számára a
közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó
rendelkezésre állását igazolja.
(7) A fizetendő közszolgáltatási díj az egységnyi díjtétel és a szolgáltatás mennyiségének,
illetve gyakoriságának a szorzata.
(8) A közszolgáltatás ellátásáért a szolgáltatót megillető díjat háromhavonta utólag, a
tárgyidőszakot követő hónap 8. napjáig kell megfizetni. Az egységnyi díjtételt ezen
rendelet 2. melléklete tartalmazza.
(9) A közszolgáltatás díját meghatározó önkormányzati rendelet elfogadását megelőzően a közszolgáltatás rendjére és módjára tekintettel - részletes költségelemzést köteles a
szolgáltató készíteni minden év november 15. napjáig. Az így elkészített
költségelemzést tartalmazó díjmódosítási javaslatot a jegyző terjeszti a képviselőtestület elé.
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11. §.
Mentességek, kedvezmények
(1)

Az ingatlantulajdonos anyagi, szociális helyzetére tekintettel, méltányosságból a
közszolgáltatási díj részben, vagy egészben történő elengedését kérheti.

(2)

A kérelem tárgyában – a költségvetési rendeletben e célra meghatározott
előirányzat figyelembevételével, a kérelmező anyagi, szociális helyzetére tekintettel
- a Képviselő-testület Egészségügyi és Szociális Bizottsága dönt.

(3)

A jövedelmi helyzet vizsgálatánál az önkormányzat mindenkor hatályos szociális
rendeletében az átmeneti segély-kérelemnél meghatározott jövedelemnyilatkozatot
kell tenni, illetve az ott megjelölt igazolásokat kell csatolni.

(4)

Az (1) bekezdésben meghatározott méltányosság gyakorlásánál irányadó jövedelmi
értékhatár
a.) egyedülálló kérelmező esetében az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének másfélszerese,
b.) egyéb kérelmező esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 80 %-a.

(5) Külön kérelem benyújtása nélkül mentesül a közszolgáltatási díj
a.) 50 %-ának megfizetése alól a rendszeres szociális járadékban és a
rendszeres szociális segélyben részesülő egyedül élő, a kiegészítő
családi pótlékban részesülő 3 vagy több gyermekes;
b.) 25 %-ának megfizetése alól a kiegészítő családi pótlékban részesülő 2
gyermekes ingatlantulajdonos;
c.) 100 %-ának megfizetése alól az az ápolt személy, aki után az ápolója
kiemelt összegű ápolási díjban részesül.
(6) Az (5) bekezdés szerinti mentesség, kedvezmény feltétele, hogy az ingatlantulajdonos
a fennmaradó közszolgáltatási díjfizetési kötelezettséget teljesítse. A díjfizetési kötelezettség elmulasztása esetén a mentesség, kedvezmény a mulasztást követő díjfizetési
időszak első napjától megvonásra kerül.
12. §.
Eljárási rendelkezések
(1) Kérelemre a közszolgáltatási díjat elengedni a kérelem benyújtását követő díjfizetési
időszak kezdetétől számított egy évi időtartamra lehet.
(2) Az Önkormányzat a díjkedvezményről szóló döntés meghozatalát követően a
díjkedvezményben részesített ingatlantulajdonosokról – az elengedett díj összegét is
tartalmazó – kimutatás megküldésével tájékoztatja a szolgáltatót.
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(3) A közszolgáltatási díj részben történő elengedése esetén az ingatlantulajdonos a
közszolgáltatási díj fennmaradó részének megfizetését közvetlenül a szolgáltatónak
teljesíti, a szolgáltató által kibocsátott készpénzátutalási megbízáson (befizetési
csekken).
(4) Amennyiben a közszolgáltatási díj részben történő elengedése esetén a
kedvezményezett a közszolgáltatási díj fennmaradó részének megfizetését nem
teljesíti, úgy annak behajtására a Hgt. rendelkezései az irányadók.
(5) A 10. §. (5) bekezdése szerinti kedvezményezettek köréről és a bekövetkezett változásokról az önkormányzat díjfizetési időszakonként tájékoztatja a szolgáltatót. A kedvezményezettet a mentesség a jogosultsági feltétel bekövetkezését követő díjfizetési
időszak kezdetétől a jogosultság megszűnésével érintett díjfizetési időszak végéig illeti
meg.
(6) A 10. §. (6) bekezdésben foglaltak érvényesítése céljából a szolgáltató a hátralékosokról tájékoztatja az önkormányzatot.
(7) Az elengedett közszolgáltatási díj összegét a díjfizetésre vonatkozó szabályok szerint
az Önkormányzat közvetlenül a szolgáltatónak fizeti meg.
13. §.

Szabálysértési rendelkezés
Aki e rendelet 5. §. (1) és (3) bekezdésében, valamint 9. §. (4) bekezdésében foglalt
rendelkezéseket megszegi szabálysértést követ el, és 30.000,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal
sújtható.
14. §.
Záró rendelkezések
(1) Ezen rendelet 2005. január 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 13/2002. (V. 31.)
ÖR. és a 13/2004. (III. 29.) ÖR. rendelet hatályát veszti.
Csanádpalota, 2004. december 16.
Perneki László
polgármester

Erdélyi Sándorné dr.
jegyző

Záradék: A rendelet az Európai Uniós jogharmonizáció céljából felülvizsgált, és a
közösségi normákkal harmonizált központi jogszabályokon alapul.
Csanádpalota, 2004. december 17.
Erdélyi Sándorné dr.
jegyző
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1. sz. melléklet
A közszolgáltatásra vonatkozó szerződés egyes tartalmi elemei

A szerződésnek tartalmaznia kell:
a.) Szerződő felek megnevezését,
b.) A szolgáltatás szervezett,
kötelezettségvállalást,

és

rendszeres

elvégzésére

irányuló

c.) A szállítás helyét és gyakoriságát,
d.) A gyűjtőedény
kötelezettségeket,

ürítésre

való

ki

és

behelyezésével

kapcsolatos

e.) Az arra irányuló szolgáltatói kötelezettségvállalást, hogy a szállítást a
mindenkor hatályos önkormányzati rendeletben foglaltak szerint és az abban
meghatározott, - mint legmagasabb mértékű – díj ellenében, illetve
figyelembevételével végzi.
f.) A szolgáltatási díj megállapításának alapját, amely az egyszeri elszállításra
átvett hulladék térfogat szerint meghatározott díja, és az abban bekövetkező
változásokkal kapcsolatos bejelentési kötelezettséget.
g.) A szolgáltatási díj megfizetésének módját, határidejét és a díjfizetés
elmulasztásának jogkövetkezményeit.
h.) A szerződésben rendelkezni kell továbbá a szerződődés módosításának,
felmondásának feltételeiről.
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2. sz. melléklet
A települési szilárd kommunális hulladékkezelési
közszolgáltatás díja

Hulladék mennyisége

szállítás gyakorisága

Díjtétel

30 liter

egyszeri ürítés

60,-Ft

60 liter

egyszeri ürítés

119,-Ft

90 liter

egyszeri ürítés

178,-Ft

120 liter

egyszeri ürítés

238,-Ft

többletigény esetén
120 literes cégjelzéses
műanyag zsák

egyszeri elszállítás

174,-Ft

A díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák!
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Indokolás
Csanádpalota nagyközség Önkormányzatának a települési
szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről
szóló módosított 27/2001. (XII. 27.) ÖR. rendelet módosításához és egységes szerkezetbe
foglalásához.

Általános indokolás
A helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 8. §. (1)
bekezdése a települési önkormányzatok feladatai között sorolja fel a köztisztaság és a
településtisztaság biztosítását. A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII törvény e
feladat ellátása érdekében felhatalmazást ad a települési önkormányzatoknak arra
vonatkozóan, hogy a feladatellátás érdekében helyi rendeletben állapítsák meg:
 a helyi közszolgáltatás tartalmát és a közszolgáltatással ellátott terület határait,
 A közszolgáltató megnevezését, illetőleg annak a működési területnek a határait,
amelyen belül a közszolgáltató a közszolgáltatást rendszeres köteles ellátni.
 a közszolgáltatás ellátásának rendjét és módját, a közszolgáltató és az
ingatlantulajdonos ezzel összefüggő jogait és kötelezettségeit, a szolgáltatásra
vonatkozó szerződés egyes tartalmi elemeit,
 a közszolgáltatás keretében kötött szerződés létrejöttének módját, valamint a
közszolgáltatás igénybevételének jogszabályban nem rendezett – módját és feltételeit,
 a közszolgáltatással összefüggő – jogszabályban nem rendezett – települési
önkormányzati feladat- és hatáskört,
 az elvégzett szolgáltatás alapján az ingatlantulajdonost terhelő díjfizetési
kötelezettséget, az alkalmazható díj legmagasabb mértékét, megfizetésének rendjét, az
esetleges kedvezmények eseteit vagy a szolgáltatás ingyenességét,
 az elvégzendő szolgáltatás alapján a tulajdonost terhelő díjfizetési kötelezettséget, a díj
mértékét, megfizetésének rendjét, az esetleges kedvezmények eseteit, vagy a
szolgáltatás ingyenességét.
 A közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelésére vonatkozó
rendelkezéseket,

Részletes indokolás
1. §-hoz
Az Európai Unióhoz való csatlakozásra történő felkészülés időszakában egyre nagyobb
jelentőségű kérdésként merült fel az emberi egészség védelme, a természeti és épített
környezet megóvása, valamint a hulladékgazdálkodás. A rendelet-tervezet a helyi
sajátosságok figyelembevételével szabályozza a települési szilárd kommunális hulladék
szervezett gyűjtésére és elszállítására irányuló közszolgáltatással kapcsolatos jogokat és
kötelességeket.
2. §-hoz
A tervezet részletesen meghatározza a rendelet területi, személyi és tárgyi hatályát.
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A rendelet területi hatálya Csanádpalota nagyközség közigazgatási belterületére terjed ki,
nem kerül a hulladék összegyűjtésre a külterületen lévő ingatlanokról, hiszen erre
tényleges igény sem merül fel.
3. §-hoz
A közszolgáltatás megnevezését tartalmazza,
4. §-hoz
A szolgáltató, a Makó Város Önkormányzata által megszervezett közszolgáltatásra történő
csatlakozás következtében a Becker-Pannónia Kft. 3000. Hatvan, Esze Tamás u.
5. §-hoz
A tervezet arra vonatkozóan tartalmaz előírásokat, hogy a szolgáltatónak milyen
előírásokat kell betartania a közszolgáltatás végzése során. Fontos követelményként
fogalmazódik meg az, hogy a hulladék összegyűjtése során olyan gondossággal kell
eljárni, hogy ennek következtében a közterület ne szennyeződjön.
A hulladék gyűjtése kötelezően hulladékgyűjtő edényzetben történik, a rendelet
lehetőséget biztosít azonban arra, hogy az ingatlanon többlet hulladék keletkezik azt a
tulajdonos zsák vásárlásával és abban történő elszállítással oldja meg.
A rendelet-tervezet rendelkezést tartalmaz arra vonatkozóan is, hogy hulladékgyűjtő
edény közterületen csak erre vonatkozó közterület használati hozzájárulás esetén
helyezhető el.
A tervezet rendelkezik arról, hogy évente egy alkalommal a szolgáltató köteles a
településen lomtalanítást végezni, amikor az ingatlantulajdonos a nagyobb méretű
berendezési tárgyakat, lomokat közvetlenül utcára helyezheti ki. Ennek időpontja
esetenként kerül meghatározásra.
6. §-hoz
A közszolgáltatási szerződés egyes tartalmi elemeit határozza meg.
7 – 8. §-hoz
Részletesen meghatározza a szolgáltatónak a szolgáltatás elvégzésével kapcsolatos
feladatait.
A 8. §. hatalmazza fel a közszolgáltatót a szolgáltatást igénybevevő ingatlantulajdonosok
személyes adatainak kezelésére.
9. §-hoz
A tervezet az ingatlantulajdonos kötelességeit részletezi.
10. §.
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A közszolgáltatási jogviszony a szolgáltató és az ingatlantulajdonos között a szolgáltatás
igénybevételével jön létre, nincs tehát semmiféle írásbeli szerződéskötési kötelezettség.
Miután a rendelet kötelező erejénél fogva valamennyi ingatlantulajdonos az ingatlanán
keletkező hulladék elszállítása érdekében köteles igénybe venni a szolgáltatást, ezért a
jogviszony a lakásba történő beköltözés után az első alkalommal történő hulladékszállítás
alkalmával létrejön.
Éppen ezen indok alapján megszűnik a jogviszony abban az esetben, ha az ingatlan
lakatlanná válik, hiszen ekkor az ingatlanon hulladék nem keletkezik.
A rendelet hatálybalépése napján üresen álló ingatlanok tekintetében azok tulajdonosai és a
szolgáltató között a jogviszony – a fenti indokok miatt – nem jön létre.
A díjak beszedése érdekében mindezek regisztrálása a szolgáltató feladata, amelynek csak
úgy tud eleget tenni, ha ezt a tényt az ingatlantulajdonos valamilyen formában igazolja.
A díjak beszedése negyedévenkénti rendszeresség történik.
11 – 12. §-hoz
A szociális és jövedelmi viszonyok alapján mentességeket, kedvezményeket állapít meg,
és a szabályozza az eljárás rendjét.
13. §-hoz
A rendelet-tervezet szabálysértési rendelkezéseket tartalmaz, konkrétan megjelölve azt,
hogy a rendelet melyik szakasz, melyik bekezdésének megsértését minősíti
szabálysértésnek, meghatározva a kiszabható büntetés maximális összegét.
14. §-hoz
Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmaz.

