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Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete
KISZOMBOR

Tisztelt Képviselő-testület!
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata évek óta segíti a szociálisan rászoruló 65 év feletti
egyedül élő idős személyeket és a 70 év feletti házaspárokat a kötelező hulladékgazdálkodási
közszolgálati díj esetén 50 %-os díjkedvezmény biztosításával a 120 l-es gyűjtőedényzet
esetén, valamint 2017. március 1-től az egyedül élő szociálisan rászorult 65 év feletti
személyeknek a 60 literes gyűjtőedényzet megvásárlásához is nyújt támogatást.
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII.31.)
Korm. rend. lehetőséget biztosít a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használó
természetes személy ingatlanhasználó részére – jövedelemtől és kortól függetlenül - a 60
literes gyűjtőedényzet választására. Ennek negyedéves költsége Kiszomboron jelenleg 1.517,Ft/háztartás, ami a 120 literes gyűjtőedényzet 4.614,- Ft/negyedév díját figyelembe véve
arányaiban is kevesebb kiadást jelent a lakosság ezen részének.
A 60 l-es gyűjtőedényzet megvásárlása viszont az ingatlanhasználót terheli egyszeri
kiadásként, ennek költségét vállalta át évek óta az önkormányzat a rászoruló személyek
esetében.
Az elmúlt több mint 3 évben 17 szociálisan rászorult - 65 év feletti egyedül élő - személy
vette igénybe a 8.000 Ft-os támogatást és vásárolta meg a 60 literes edényzetet, ezáltal
csökkentve hulladékszállítási számlájának összegét.
Az idős személyeknél - koruk, életvitelük, az általuk vásárolt, hasznosított termékek fajtáit
figyelembe véve - kevesebb mennyiségű hulladék keletkezik, sokszor hetekig nem üríttetik a
120 literes hulladékgyűjtő edényzetet. Ennek, valamint a 60 literes gyűjtőedényzet
megvásárlásához nyújtott önkormányzati támogatásnak ellenére ragaszkodnak a nagyobb, 120
l-es edényzethez az egyedül élő alacsony nyugdíjjal rendelkező személyek is.
A rendelet-tervezet hatályon kívül helyezi az egyedül élő, 65 év feletti szociálisan rászorult
személyek esetében a 120 l-es hulladékszállítási gyűjtőedényzet 50 %-os támogatását,
meghagyva a kisebb és kedvezőbb havidíjú 60 literes edényzet megvásárlásához nyújtott
8.000 Ft-os segítséget.
Ez lehetőséget biztosít a támogatási forma későbbi átalakításához.
A jövedelemhatárok megemelése lehetővé teszi a támogatásra jogosultak körének szinten
tartását, illetve minimális bővítését.

Ennek megfelelően a hulladékszállítási díjkedvezményre jogosult, 70 év feletti házaspárok
támogatása 92.000 Ft-ról 97.000 Ft-ra változik.
A 60 l-es gyűjtőedényzet megvásárlásához nyújtott támogatás jövedelemhatára 110.000 Ft-ról
116.000 Ft-ra emelkedik.
2020. évre várható önkormányzatot terhelő kiadás, ha minden jelenleg támogatott
120 l-es edényzetet használó személy megvásárolja a 60 l-es gyűjtőedényzetet.
2020. I. n.év
28 x 2.307,64.596 Ft
2020. II. n.év 20 X 2.307,46.140 Ft + 64.000 Ft
2020. III. n.év 14 X 2.307,32.298 Ft + 48.000 Ft
2020. IV. n.év 8 X 2.307,18.456 Ft + 48.000 Ft
2021. évre várható önkormányzatot terhelő kiadás (jelenleg is jogosult házaspárok
esetén)
2021. I. n.év
3 X 2.307,6.921 Ft + 40.000 Ft
2021.II. n.év
3 X 2.307,6.921 Ft
A Szociális Egészségügyi és Kisebbségi Ügyeket Ellátó Bizottság a tárgyban szereplő
módosító rendelet-tervezetet megtárgyalta és a Képviselő-testületnek megalkotásra javasolja.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a rendeletet a
mellékelt rendelet-tervezet szerinti tartalommal megalkotni szíveskedjen.

Kiszombor, 2020. február 19.
Tisztelettel:

Szirbik Imre
alpolgármester

TERVEZET
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
____/2020. ( ______ ) önkormányzati rendelete
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló
10/2015. (V. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi
CLXXXV. törvény 35. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában
meghatározott hulladékgazdálkodási feladatkörében eljárva - Kiszombor Nagyközség
Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 14/2019. (X. 31.) önkormányzati rendelet 31. § (2) bekezdés ab)
pontjában meghatározott véleményezési jogkörében eljáró Kiszombor Nagyközség
Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális, Egészségügyi és Kisebbségi Ügyeket Ellátó
Bizottsága véleményének ismeretében - a következőket rendeli el:
1. §
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 10/2015. (V. 27.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: R.) 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díja 50 %- ának megfelelő díjkedvezményre (a
továbbiakban: 50 %-os díjkedvezmény) jogosult írásbeli kérelemre az általa használt 120
literes szabványedényzet díját figyelembe véve az önálló (kétszemélyes) háztartásban élő
házaspár, illetve élettársak, ha mindkettőjük 70. életévét betöltött személy és a családban az
egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 97.000,- Ft-ot”
2.§
Az R. 10/A.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az egyedül élő 65. életévét betöltött nyugdíjas személy, amennyiben havi jövedelme
nem haladja meg a 116.000,- Ft-ot, írásbeli kérelemre a 60 literes szabványedényzet
megvásárlásához legfeljebb 8.000,- Ft összegig támogatásban részesíthető.”
3. §
Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.
4. §
Ezt a rendeletet a hatálybalépése után indult ügyekben kell alkalmazni.
Szirbik Imre sk.
alpolgármester

Tenczerné Bajusz Ilona sk.
jegyzői jogkörben eljáró igazgatási csoportvezető

A rendelet kihirdetésének időpontja: _________________
Tenczerné Bajusz Ilona
jegyzői jogkörben eljáró igazgatási csoportvezető

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló
10/2015. (V. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
____/2020. (____ ) önkormányzati rendelethez

Társadalmi hatás: a hulladékszállítási díjkedvezményre jogosultak köre változatlan marad,
viszont a 65 év feletti egyedül élő szociálisan rászorult személyek kiadásai csökkennek.
Gazdasági hatás: anyagi segítséget biztosít az idős szociálisan rászorult személyeknek.
Költségvetési hatás: a szociális ellátásra jogosultak körének megközelítőleg az előző évi
szinten tartásával a költségvetési kiadások a bevezetés évében nőnek, azt követő évtől
jelentősen csökkennek.
Környezeti és egészségügyi következmények: nincs
Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: nem változnak.
A jogszabály megalkotásának szükségessége:
A hulladékokról szóló 2012. évi CLXXXV tv. 35. § (1) bekezdésének e) pontja alapján a
települési önkormányzat rendeletben szabályozza az ingatlanhasználót terhelő, miniszteri
rendeletben nem szabályozott díjfizetési kötelezettségeket, megfizetésének rendjét, az
esetleges kedvezményeket.
A támogatásban részesített személyek korábbi évi számának a megtartása – figyelembe véve a
nyugdíjak emelkedését – indokolttá teszi a jogosultsági határok emelését.
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek:
A személyi, szervezeti tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Kiszombor, 2020. február 19.

Tenczerné Bajusz Ilona
jegyzői jogkörben eljáró igazgatási csoportvezető

INDOKOLÁS
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló
10/2015. (V. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
____/2020. ( ______ ) önkormányzati rendelethez

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata évek óta segíti a szociálisan rászoruló 65 év feletti
egyedül élő idős személyeket és a 70 év feletti házaspárokat a kötelező hulladékgazdálkodási
közszolgálati díj esetén 50 %-os díjkedvezmény biztosításával, valamint a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 10/2015.(V. 27.) önkormányzati rendelet 2017.
évi módosításával az egyedül élő szociálisan rászorult 65 év feletti személyeknek a 60 literes
gyűjtőedényzet megvásárlásához is nyújt támogatást.
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII.31.)
Korm. rend. lehetőséget biztosít a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használó
természetes személy ingatlanhasználó részére – jövedelemtől és kortól függetlenül - a 60
literes gyűjtőedényzet választására. A 60 l-es gyűjtőedényzet megvásárlása viszont az
ingatlanhasználót terheli egyszeri kiadásként, ennek költségét vállalja át évek óta az
önkormányzat a rászoruló személyek esetében.
A jövedelemhatár megemelése lehetővé teszi a támogatásra jogosultak körének szinten
tartását, illetve minimális bővítését.
A módosítás társadalmi és szakmai célja az, hogy az egyedül élő szociálisan rászorult
támogatottak köre - a támogatás átalakításával - ne változzon, az általuk fizetett kötelező
hulladékgazdálkodási közszolgálati díj összege optimális mértékre csökkenjen.
A Rendelet módosításának jelentős gazdasági, költségvetési hatása nincs, az adminisztratív
terhekben csak átalakulás fog bekövetkezni, növekedés nem.
Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2019. (X. 31.)
önkormányzati rendelet 31. § (2) bekezdés ab) pontja alapján az egészségügyi, szociális és
gyermekvédelmi ágazatot érintő rendeletek tervezetét véleményeztetni kell a Kiszombor
Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális, Egészségügyi és Kisebbségi
Ügyeket Ellátó Bizottságával.
A rendelet-tervezet az uniós jogból eredő kötelezettségekkel összhangban áll, a jogalkotásról
szóló 2010. évi CXXX. törvény 20. §-ában foglalt egyeztetési kötelezettség rendelet
tervezetével szemben nem áll fenn.
A rendelet ezen indokolását a Nemzeti Jogszabálytárban közzé kell tenni.

Kiszombor, 2020. február 19.

Tenczerné Bajusz Ilona
jegyzői jogkörben eljáró igazgatási csoportvezető

