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Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának
Képviselı-testülete
KISZOMBOR
Tisztelt Képviselı-testület!
A Képviselı-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 követıen került megalkotásra a
települési szilárd hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról szóló 29/2008.
(XI. 25.) KKÖT rendelet, melynek 1. számú melléklete tartalmazza a szilárd
hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatás díját, 2. számú melléklete pedig a kalkulációs
sémát és díjképletet.
A közszolgáltatási díj megállapításánál az Önkormányzat és a Közszolgáltató között létrejött
közszolgáltatási szerzıdés 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
következık szerint:
- a közszolgáltatási díjat legalább egyéves díjfizetési idıszakra kell meghatározni,
- a közszolgáltatási díj számítására szolgáló kalkulációs séma vagy díjképlet alkalmazása
esetén a kalkulációs sémát, illetve a díjképletet, továbbá a díjszámítás módszertanát és a
díjképlet elemeit is részletesen meg kell határozni és közzé kell tenni,
- a közszolgáltatási díjat az általános forgalmi adó nélkül számított egységnyi díjtételek
alapján kell meghatározni,
- az egységnyi díjtételek - elkülönítve – tartalmazzák a települési szilárd hulladék esetében a
hulladék begyőjtésének, szállításának, szelektív győjtésének és az utógondozásra, illetve
monitorozásra is kiterjedı ártalmatlanításának költségeit.
A Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. – mint Közszolgáltató – két díjkalkulációt és
ajánlatot küldött meg a T. Képviselı-testületnek (mellékletek).
Az elsı kalkuláció szerint – a szolgáltatás körében felmerülı költségeinek fedezésére
tekintettel – 12%-os áremelést kívánna érvényesíteni a szolgáltatási díjak tekintetében.
A második - kérésünkre készült - kalkuláció csupán 5,4%-os díjemeléssel számol.

-2Tekintettel arra, hogy a KSH statisztikai adatai szerint a szakmai inflációs ráta 5,4%-os (KSH
adatszolgáltatás mellékelve), ez a díjkalkuláció megfelel a közszolgáltatási szerzıdés 4./ pont
második bekezdésének, mely szerint:
„A közszolgáltató évente a KSH-tól a szakmai inflációs rátát a díjkalkuláció elıtt megkéri, a
díj képzésénél különös figyelmet fordít rá, az éves díjemelés legfeljebb annak mértékével
történhet, amennyiben a szolgáltatási tartalom nem változik meg.”
Jelenleg a közszolgáltatás nettó díja a 120 literes edényzet és a győjtızsák esetén 283
Ft/ürítés/db, a 240 literes edényzetnél 372 Ft/ürítés/db
Az 5,4%-os díjemelés elfogadása esetén a közszolgáltatás díjai 2011. évben az alábbiak
szerint alakulnának: a nettó díj a 120 literes edényzet és a győjtızsák esetén 298 Ft/ürítés/db,
a 240 literes edényzetnél 392 Ft/ürítés/db (12%-os emelés esetén ezen összegek: 317 Ft és
417 Ft)
Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy a díjra vonatkozó ajánlatok ismeretében az 5,4%os díjkalkulációt alapul véve – a rendelet-tervezetnek megfelelıen - alkossa meg módosító
rendeletét a melléklet szerint.
Kiszombor, 2010. december 7.
Tisztelettel:
Szegvári Ernıné
polgármester

TERVEZET
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének
___/2010. (_______) önkormányzati rendelete
a települési szilárd hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról szóló
29/2008. (XI. 25.) KKÖT rendelet módosításáról

1. §

A Rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen módosító rendelet 1. melléklete lép.
2. §
A Rendelet 2. számú melléklete helyébe jelen módosító rendelet 2. melléklete lép.
3. §
Hatályát veszti a Rendelet 9. § (2) bekezdés j) pontjában, 10. § (1)-(2) bekezdésében,
valamint 12. § (1) bekezdésében a „számú” szövegrész.

4. §
Ez a rendelet 2011. január 1. napján lép hatályba.

Szegvári Ernıné sk.
polgármester

Dr. Kárpáti Tibor sk.
jegyzı

A rendelet kihirdetésének idıpontja: _______________________
Dr. Kárpáti Tibor
jegyzı

1. melléklet

1. melléklet a 29/2008. ( XI. 25.) KKÖT rendelethez

A települési szilárd hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatás díjai
(települési szilárd hulladék győjtése, elszállítása és ártalommentes elhelyezése)
(A díjak az Áfa-t nem tartalmazzák)
120 literes edényzet

298,- Ft/ürítés/db

240 literes edényzet

392,- Ft/ürítés/db

hulladékgyőjtı zsák

298,- Ft/db

2. melléklet
2. melléklet a 29/2008. ( XI. 25.) KKÖT rendelethez

CSONGRÁD MEGYEI TELEPÜLÉSTISZTASÁGI KFT
2011. ÉVI DÍJKALKULÁCIÓJA
(ÁFA NÉLKÜL)

