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      közszolgáltatási díj
      Mell.: 1 pld. rendelet-tervezet

     (hatásvizsgálati lap, indokolás)
     1 pld. 2013. évi díjkalkuláció
     1 pld. KSH szakmai inflációs ráta

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának 
          Képviselő-testülete

KISZOMBOR

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület  2008.  évben választotta  ki  és  bízta  meg  10 évre  a  települési  szilárd 
hulladékkezeléssel  kapcsolatos  közszolgáltatási  feladatok  ellátásával  a  Csongrád  Megyei 
Településtisztasági  Kft-t.  A  közszolgáltató  kiválasztását  követően  került  megalkotásra  a 
települési  szilárd  hulladékkezeléssel  kapcsolatos  közszolgáltatás  ellátásáról  szóló  29/2008. 
(XI.  25.)  KKÖT rendelet,  melynek  1.  melléklete  tartalmazza  a  szilárd  hulladékkezeléssel 
kapcsolatos közszolgáltatás díjait, 2. melléklete pedig a kalkulációs sémát és díjképletet. 

A közszolgáltatási díj megállapításánál az Önkormányzat és a Közszolgáltató között létrejött 
közszolgáltatási  szerződés 4./  pontja  szerint  a  KSH szakmai  inflációs  rátát  és a települési 
hulladékkezelési  közszolgáltatási  díj  megállapításának  részletes  szakmai  szabályait 
szabályozó 64/2008. (III. 28.) Korm. rendeletben foglaltakat kell figyelembe venni.

A  közszolgáltató  2012.  november  15.  napján  megküldte  a  2013.  évre  vonatkozó  szilárd 
hulladékszállítási  díjkalkulációt,  melyhez  csatolta  a  KSH  által  közölt,  a  szemétszállításra 
vonatkozó  fogyasztói-árindexet,  amely  107,9  %.  A  közszolgáltató  díjemelési  javaslata 
megegyezik  a  KSH által  közölt  szakmai  inflációs  rátának  megfelelő  emeléssel,  amelyhez 
többletként igénybevételi járulékot is szerepeltet az alábbiak szerint:
110-120 literes edényzet ürítése esetén a jelenlegi ár ürítésenként 317,- Ft, a közszolgáltató 
díjkalkulációja  szerint  a  2013-as  ár  342,-  Ft  +  54,-  Ft  igénybevételi  járulék,  azaz 
mindösszesen 396,- Ft.
240  literes  edényzet  ürítése  esetén  a  jelenlegi  ár  ürítésenként  417,-  Ft,  a  közszolgáltató 
díjkalkulációja  szerint  a  2013-as  ár  450,-  Ft  +  117,-  Ft  igénybevételi  járulék,  azaz 
mindösszesen 567,- Ft.

Ezt  követően  jelent  meg  a  Magyar  Közlöny  november  30-i  számában  a  2013.  január  1. 
napjától hatályos,  a hulladékról  szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban:  Ht.), 
amely az önkormányzatok hulladékgazdálkodási feladatait is szabályozza és a hatályát vesztő, 
a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvényt váltja fel.



Az egyik legfontosabb változás a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat érinti, amelyet 
2013. január 1-jétől már nem a helyi  önkormányzat,  hanem miniszteri  rendelet  határozhat 
meg. A képviselő-testületeknek ezt figyelembe véve hatályon kívül kell helyezniük a szilárd 
hulladékra vonatkozó közszolgáltatási díj mértékét megállapító szabályozást.

A közszolgáltatási díjat megállapító miniszteri rendelet hatályba lépéséig a közszolgáltató cég 
a 2012. december 31-én alkalmazott bruttó díjhoz képest (a helyi rendelettől a továbbiakban 
függetlenül) legfeljebb 4,2 %-kal megemelt mértékű díjat alkalmazhat. E maximumnak a cég 
költségnövekedésére hivatkozva történő átlépését a törvény nem engedi. 

A  4,2  %-ot  meghaladó  díjemelést  kizárólag  abban  az  esetben  engedélyezheti  a  Magyar 
Energia  Hivatal,  ha  az  az  önkormányzat  hulladékgazdálkodási  beruházásához  kapott 
támogatás feltételeként vállalt költségek beépítéséhez szükséges, vagy ha azt a közszolgáltató 
cég működésének 2013-ban történő indulása indokolja. A lerakási járulék tonnánként 3.000,- 
Ft.

Fentiek alapján a képviselő-testületnek a miniszteri rendelet kiadásáig tartó időszakban sem 
marad lehetősége a  2013.  évben alkalmazandó díj  megállapítására,  január 1-jével  ugyanis 
hatályát veszti az erre felhatalmazást adó régi törvény.

A közszolgáltatási  díj  mértékének betartását  a Magyar  Energia  Hivatal  ellenőrzi  és annak 
megsértése  esetén  a  közszolgáltatót  a  többletbevétel  kamatos  visszafizetésére  kötelezi, 
valamint bírsággal sújthatja.

Fentiekre tekintettel a Tisztelt Képviselő-testületnek nem kell és nem is lehet döntenie a 2013. 
évi  közszolgáltatási  díjakról,  azonban  a  települési  szilárd  hulladékkezeléssel  kapcsolatos 
közszolgáltatás ellátásáról szóló 29/2008. (XI. 25.) KKÖT rendeletnek a közszolgáltatási díj 
mértékére  vonatkozó  rendelkezéseit  2013.  január  1.  napjával  szükséges  hatályon  kívül 
helyezni.

Kérem  a  Tisztelt  Képviselő-testületet,  hogy  az  előterjesztést  megtárgyalni  és  a  rendelet 
módosítása tárgyában dönteni szíveskedjen.

Kiszombor, 2012. december 11.

Tisztelettel:

Szegvári Ernőné
  polgármester



TERVEZET!

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
___/2012. (_______) önkormányzati rendelete

a települési szilárd hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról szóló 
29/2008. (XI. 25.) KKÖT rendelet módosításáról

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában 
kapott  felhatalmazás  alapján,  az  Alaptörvény  32.  cikk  (1)  bekezdés  a)  pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Hatályát veszti a települési szilárd hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról 
szóló 29/2008. (XI. 25.) KKÖT rendelet 

a) 5. § d) pontja,
b) 10. § (1) bekezdés második mondata, (2) bekezdése, (3) bekezdése, valamint (14) 

bekezdése,
c) 12. § (1) bekezdés „1. melléklet szerinti” szövegrésze,
d) 1. melléklete,
e) 2. melléklete.

2. §

Ez a rendelet 2013. január 1. napján lép hatályba. 

Szegvári Ernőné sk. Dr. Kárpáti Tibor sk. 
    polgármester jegyző

A rendelet kihirdetésének időpontja: _______________________

Dr. Kárpáti Tibor
jegyző



ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP
a települési szilárd hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról szóló 

29/2008. (XI. 25.) KKÖT rendelet módosításáról szóló
______/2012. (______) önkormányzati rendelethez

Társadalmi  hatás:  a  közszolgáltatás  biztosításával  a  hulladékgazdálkodás  mint  kötelező 
önkormányzati feladat biztosított.

Gazdasági hatás: nincs

Költségvetési hatás: nincs

Környezeti  és  egészségi  következmények:  a  közszolgáltatás  biztosításával  a 
településtisztaság fenntartása biztosított.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: nincs.

A jogszabály  megalkotásának  szükségessége:  a  hulladékról  szóló  2012.  évi  CLXXXV. 
törvény  alapján  2013.  január  1-jétől  már  nem  a  helyi  önkormányzat,  hanem  miniszteri 
rendelet határozhatja meg a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat, a szilárd hulladékra 
vonatkozó közszolgáltatási díj mértékét megállapító szabályozást hatályon kívül kell helyezni.

A  jogszabály  alkalmazásához  szükséges  személyi,  szervezeti,  tárgyi  és  pénzügyi 
feltételek: az alkalmazáshoz szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket a 
közszolgáltatást ténylegesen végzőnek kell biztosítania.

Kiszombor, 2012. december 11.

Dr. Kárpáti Tibor
         jegyző



INDOKOLÁS
a települési szilárd hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról szóló 

29/2008. (XI. 25.) KKÖT rendelet módosításáról szóló
______/2012. (______) önkormányzati rendelethez

A 2013.  január  1.  napjától  hatályos,  a  hulladékról  szóló 2012.  évi  CLXXXV. törvény (a 
továbbiakban: Ht.), amely az önkormányzatok hulladékgazdálkodási feladatait is szabályozza 
és a hatályát vesztő, a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvényt váltja fel.

2013. január 1-jétől már nem a helyi önkormányzat, hanem miniszteri rendelet határozhatja 
meg a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat. A képviselő-testületeknek ezt figyelembe 
véve  hatályon  kívül  kell  helyezniük  a  szilárd  hulladékra  vonatkozó  közszolgáltatási  díj 
mértékét megállapító szabályozást.

A közszolgáltatási díjat megállapító miniszteri rendelet hatályba lépéséig a közszolgáltató cég 
a 2012. december 31-én alkalmazott bruttó díjhoz képest (a helyi rendelettől a továbbiakban 
függetlenül) legfeljebb 4,2 %-kal megemelt mértékű díjat alkalmazhat.

A rendelet-tervezet az uniós jogból eredő kötelezettségekkel összhangban áll, a jogalkotásról 
szóló  2010.  évi  CXXX.  törvény  20.  §-ában  foglalt  egyeztetési  kötelezettség  a  rendelet 
tervezetével szemben nem áll fenn.

Kiszombor, 2012. december 11.

Dr. Kárpáti Tibor
jegyző






