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Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselı-testülete 
 
Kiszombor 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a települési folyékony 
hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 14/2003.(VII. 29.) KKÖT. 
rendeletében szabályozta részletesen a közszolgáltatás igénybevételének módját és díjait. 
A közszolgáltatás díjai a szolgáltató árajánlata alapján évente felülvizsgálatra kerülnek. 
 
A közszolgáltatás díjai: 
2010. évben: (nem tartalmazza a 25 %-os Áfa-t)     2011. évben: (nem tartalmazza a 25 %-os Áfa-t) 
Közszolgáltatás díj:  2.137,- Ft/m3          Közszolgáltatás díj:  2.226,- Ft/m3 
*Kedvezmény összege:    257,- Ft/m3        *Kedvezmény összege:           256- Ft/m3 

*A kedvezményrıl a képviselı-testület döntött. 
 
A Makó-Térségi Víziközmő Kft. 2012. évre 3,8 %-os folyékony hulladék közszolgáltatási 
díjemelést javasol, mely alapján a díj mértéke nettó 2.311,- Ft/m3 összegre nıne, az Áfa 27 %.  
 
A díj lakossági körben a normatív támogatás összegével csökkenthetı, a jövı évi 
költségvetési törvénytervezet alapján ennek várható mértéke 100,-Ft/m3. A kedvezményrıl a 
képviselı-testület ez idáig döntött, erre jelenleg is lehetısége van, javaslatom 235 Ft/ m3. 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
Az árajánlat ismeretében kérem, hogy alkossa meg a települési folyékony hulladék 
közszolgáltatási díjának megállapításáról szóló módosító rendeletét. 
 
Kiszombor, 2011. december 7. 

Tisztelettel: 
Szegvári Ernıné 

 polgármester 



TERVEZET 
 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 
 ___ / 2011. ( ______ ) önkormányzati rendelete 

a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelezı helyi közszolgáltatásról szóló 
14/2003.(VII. 29.) 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 folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelezı helyi közszolgáltatásról szóló 
14/2003. (VII. 29.) KKÖT rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 
 

2. § 
 
 
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 14/2003. (VII. 29.) KKÖT rendelethez 
 
 

A települési folyékony hulladék szállítási közszolgáltatás díja: 2.311,- Ft/m3 

A díj összege az ÁFA-t nem tartalmazza. 
A rendelet 9. § (7) bekezdése szerinti kedvezmény összege: 335 Ft/m3”” 

 



ELİZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 
a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelezı helyi közszolgáltatásról szóló 

14/2003. (VII. 29.) KKÖT rendelet módosításáról szóló 
______/2011. ( ____  ) önkormányzati rendelethez 

 
A tervezett jogszabály várható következményei, különösen: 
 
Társadalmi hatás: a közszolgáltatás megszervezésével és biztosításával gondoskodik az 
önkormányzat teljesíti a hulladékgazdálkodási törvényben megfogalmazott kötelezettségnek,  
azaz az emberi egészség, a természeti és épített környezet, hulladék okozta terhelésének 
mérséklése. 
 
Gazdasági hatás: a lakosságot terhelı rezsiköltség összege nı. 
 
Költségvetési hatás: a közszolgáltatást igénybe vevı önkormányzati intézmények dologi 
kiadása nı. 
 
Környezeti és egészségi következmények: a folyékonyhulladék közszolgáltatás kötelezı 
igénybevételével megelızhetı a folyékony hulladék illegális lerakása, illetve az ebbıl eredı 
káros környezeti hatások. 
 
Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: nincs. 
 
A jogszabály megalkotásának szükségessége: az önkormányzati rendelet megalkotásának a 
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 23. § -ában  
kapott felhatalmazás az alapja. 
 
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 folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelezı helyi közszolgáltatásról szóló 

14/2003. (VII. 29.) KKÖT rendelet módosításáról szóló 
______/2011. (______) önkormányzati rendelethez 

 
 
 
Kiszombor nagyközség területén a folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatást  a 
Makó - Térségi Víziközmő Kft. (6900 Makó, Tinódi u. 8/A.; képv.: Medgyesi Pál 
vezérigazgató) látja el. 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a következı évi díj 
megállapítása elıtt a Magyar Víziközmő Szövetség ajánlását megismerte, és a 
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 23. § -ában  
kapott felhatalmazás az alapján rendelkezett. 
 
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 
 
 
 


