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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. 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 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 – megküldte a 
díjkalkulációt és ajánlatot a T. Képviselı-testületnek (mellékletek).  
 
Tekintettel arra, hogy a KSH statisztikai adatai szerint a szakmai inflációs ráta 6,3 %-os (KSH 
adatszolgáltatás mellékelve), ez a díjkalkuláció megfelel a közszolgáltatási szerzıdés 4./ pont 
második bekezdésének, mely szerint: 
 



-2- 
 
„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 298 
Ft/ürítés/db, a 240 literes edényzetnél 392 Ft/ürítés/db. 
 
Az 6,3 %-os díjemelés elfogadása esetén a közszolgáltatás díjai 2012. évben az alábbiak 
szerint alakulnának: a nettó díj a 120 literes edényzet és a győjtızsák esetén 317 Ft/ürítés/db, 
a 240 literes edényzetnél 417 Ft/ürítés/db. 
 
A közszolgáltató által jelzett, az új hulladékgazdálkodási törvény tervezetében szereplı 
6.000,-Ft/tonna lerakási járulékot fenti összegek nem tartalmazzák, tekintettel arra, hogy az új 
törvényt az Országgyőlés még nem alkotta meg. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy a díjra vonatkozó ajánlatok ismeretében a 6,3 %-
os díjkalkulációt alapul véve – a rendelet-tervezetnek megfelelıen - alkossa meg módosító 
rendeletét a melléklet szerint. 
 
Kiszombor, 2011. december 5.     

Tisztelettel: 
Szegvári Ernıné 

 polgármester 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
TERVEZET! 

 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 

___/2011. (_______) önkormányzati rendelete 
a települési szilárd hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról szóló  

29/2008. (XI. 25.) KKÖT rendelet módosításáról 
 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 23. § f) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) 
bekezdésében meghatározott köztisztaság és településtisztaság biztosítása 
feladatkörében eljárva a következıket rendeli el: 
 

1. § 
 

 
A települési szilárd hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról szóló 29/2008. 
(XI. 25.) KKÖT rendelet (a továbbiakban: R.) 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete 
lép.  
 

2. § 
 
Az R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.  
 

3. § 
 
 

Ez a rendelet 2012. január 1. napján lép hatályba.  
 
 
Szegvári Ernıné sk.       Dr. Kárpáti Tibor sk.  
    polgármester        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 317,- Ft/ürítés/db  

 240 literes edényzet  417,- Ft/ürítés/db  

 hulladékgyőjt ı zsák       317,- Ft/db  

 
 
 
 
 
 



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

 
 



ELİZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 
a települési szilárd hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról szóló  

29/2008. (XI. 25.) KKÖT rendelet módosításáról szóló 
______/2011. (______) önkormányzati rendelethez 

 
 
Társadalmi hatás: a közszolgáltatás biztosításával a településtisztaság fenntartása kötelezı 
önkormányzati feladat biztosított. 
 
Gazdasági hatás: a lakosságot terhelı rezsiköltség összege nı. 
 
Költségvetési hatás: a közszolgáltatást igénybe vevı önkormányzati intézmények dologi 
kiadása nı. 
 
Környezeti és egészségi következmények: a közszolgáltatás biztosításával a 
településtisztaság fenntartása biztosított. 
 
Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: nincs. 
 
A jogszabály megalkotásának szükségessége: a települési hulladékkezelési közszolgáltatási 
díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008.(III. 28.) Korm. rendelet 1. 
§-a alapján kötelezı. 
 
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek: az alkalmazáshoz szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket a 
közszolgáltatást ténylegesen végzınek kell biztosítania. 
 
 
         Dr. Kárpáti Tibor 
                  jegyzı 



INDOKOLÁS 
a települési szilárd hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról szóló  

29/2008. (XI. 25.) KKÖT rendelet módosításáról szóló 
______/2011. (______) önkormányzati rendelethez 

 
 
A Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. benyújtotta javaslatát a jövı évi díjakra, mely 
szerint a szolgáltató 6,3 % díjemelést tervez 2012. január 1-tıl. A díjemelés mértéke 
megegyezik a KSH által igazolt szakmai inflációs rátával, mely az általános 4,5 %-os 
inflációnál az üzemanyag árak rendkívüli emelkedése miatt magasabb.  
 
Az új hulladékgazdálkodási törvény tervezete szerint a közszolgáltatóknak 6.000.-Ft/tonna 
igénybevételi járulékot (adót) kell befizetniük a központi költségvetésbe, melyet a jövı évre 
vonatkozó kalkuláció tartalmaz, a díjak azonban még nem. A Képviselı-testületnek a 
közszolgáltatás díját a következı közszolgáltatási idıszakra meg kell állapítania. 
 
A rendelet-tervezet az uniós jogból eredı kötelezettségekkel összhangban áll, a jogalkotásról 
szóló 2010. évi CXXX. törvény 20. §-ában foglalt egyeztetési kötelezettség a rendelet 
tervezetével szemben nem áll fenn. 
 
 
         Dr. Kárpáti Tibor 
          jegyzı 







 


