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KISZOMBOR 
 
 

Tisztelt Képviselı-testület! 

 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete – 2011. decemberi rendes 
ülésén - a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 23. § 
f) pontjában kapott felhatalmazás alapján 21/2011.(XII. 14.) önkormányzati rendeletével 
módosította a települési szilárd hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról 
szóló 29/2008. (XI. 25.) KKÖT rendeletét (a továbbiakban: Rendelet), mely során 
megállapította a hulladékkezelési közszolgáltatásért 2012. évben fizetendı díjakat. 
 
A 2011. december 31-én kihirdetett 2011. évi CCI. törvény 2012. január 1-jei hatállyal 
módosította a Hgt. díjmegállapításra vonatkozó rendelkezését az alábbiak szerint: 
 
„57. § (1) A hulladékkezelési közszolgáltatási díj legmagasabb mértéke 2012. évben nem 
haladhatja meg a települési önkormányzat képviselı-testülete által rendeletben 2011. évre 
megállapított hulladékkezelési közszolgáltatási díj legmagasabb mértékét. 
(2) Ha az egységnyi díjtétel mértéke nem éri el 2011. évre a települési önkormányzat 
képviselıtestülete által rendeletben megállapított közszolgáltatási díj legmagasabb mértékét, a 
közszolgáltatási díj legmagasabb mértéke 2012. évben nem haladhatja meg a 2011. december 
31-én alkalmazott díjat.” 
 
A hivatkozott törvénymódosítás miatt a Rendelet díjmegállapításra vonatkozó melléklete nem 
felelt meg a magasabb szintő jogszabálynak, ezért a szolgáltató a Hgt. rendelkezéseit betartva, 
a 2011-es díjtételeket alkalmazta, egyúttal tájékoztatott arról, hogy a Hgt. idézett 
rendelkezései tekintetében a közeljövıben változás várható, ezért a Rendelet módosításával 
kapcsolatban „várakozó álláspontra” helyezkedtünk. 
 
A Hgt.-t 2012. április 7-ei hatállyal módosította a 2012. évi XXVIII. törvény, a módosítást 
követıen a Hgt. – díjmegállapításra vonatkozó - 57-58- §-ai az alábbi rendelkezéseket 
tartalmazzák: 
 
„57. § (1) A hulladékkezelési közszolgáltatási díjként fizetendı egyszeri ürítési díj mértéke 
2012. évre, ha 2011. évre az egyszeri ürítési díj mértéke 



a) meghaladta a 120 l mérető tárolóedény esetében a nettó 650 Ft-ot, vagy ennek más 
őrmértékő tárolóedényhez viszonyított arányos összegét, nem haladhatja meg a 2011. évre 
megállapított egyszeri ürítési díj mértékét, 
b) nem haladta meg a 120 l mérető tárolóedény esetében a nettó 650 Ft-ot, vagy ennek más 
őrmértékő tárolóedényhez viszonyított arányos összegét, legfeljebb 650 Ft-ig, vagy ennek 
arányos mértékéig emelhetı. 
(2) Ha 2012. évre a közszolgáltatási díj alapdíj (rendelkezésre állási díj) és ürítési díj 
megállapításával történik, a közszolgáltatási díj egyszeri ürítésre esı mértéke nem haladhatja 
meg az (1) bekezdésben meghatározott összeget. 
58. §  Az 57. §-ban meghatározott rendelkezéseket a 2012. április 15-tıl fizetendı 
közszolgáltatási díjak tekintetében kell alkalmazni.” 
 
Tekintettel arra, hogy településünkön a nettó díjtétel jóval 650 Ft alatt van, így esetünkben az 
új szabályok szerint feloldódik a díjstop. 
 
Fentiek alapján a szolgáltató érvényesítheti a Rendeletben megállapított, a jelenleg hatályos 
Hgt.-nek megfelelı, 2012 évre vonatkozó díjtételeket. 
 
Kérem a T. Képviselı-testületet, hogy a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás 
díjával kapcsoltban adott tájékoztatást tudomásul venni szíveskedjen. 
 
Kiszombor, 2012. április 16. 
      Tisztelettel: 
 
         Szegvári Ernıné 
             polgármester 
 
Tárgy: Tájékoztatás a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás díjával kapcsoltban  
 
____/2012. (_____) KNÖT h. 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a települési szilárd 
hulladékkezelési közszolgáltatás díjával kapcsoltban adott tájékoztatást tudomásul vette, mely 
szerint a települési szilárd hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatási feladatokat ellátó 
Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. 2012. május 1. napjától Kiszombor Nagyközség 
Önkormányzata Képviselı-testületének a települési szilárd hulladékkezeléssel kapcsolatos 
közszolgáltatás ellátásáról szóló 29/2008. (XI. 25.) KKÖT rendeletét módosító 21/2011. (XII. 
14.) önkormányzati rendeletével megállapított közszolgáltatási díjakat alkalmazza és 
érvényesíti. 
 
Határozatról értesül: 
      - Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. 

- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 











Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 
21/2011.(XII. 14.) 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: 2011. december 14. 
 
 

         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  

 hulladékgyőjtı zsák       317,- Ft/db  

 
 
 
 
 
 



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

 
 


