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Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 
 
KISZOMBOR 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 37. § (1) bekezdése alapján hat évre 
szóló hulladékgazdálkodási tervvel kell rendelkeznie a települési önkormányzatnak, melyet 
korábban 2 évente, 2010. óta 3 évente felül kell vizsgálni.  
 
A Szegedi Regionális Hulladékgazdálkodási Program ISPA Konzorcium tagjaként Kiszombor 
Község Önkormányzata a 12/2006. (IV. 25.) KKÖT rendeletével elfogadta a 2004-2008. évre 
vonatkozó közös Hulladékgazdálkodási Tervet. 
A 2006-ban érvénybe lépett terv felülvizsgálatára a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit 
Kft. a Hologén Kft.-t bízta meg. A felülvizsgálati dokumentáció tartalmazta a 2006-2009 
évekre tervezett hulladékgazdálkodási célkitőzések teljesülését, másrészt felsorolta a 2010-
2011. tervidıszakra vonatkozó feladatokat. Az így készült felülvizsgálati anyagot megismerte 
és a 10/2010. (IV. 28. ) KNÖT rendelettel kihirdette önkormányzatunk.  
 
A hulladékgazdálkodási törvény hivatkozott rendelkezései alapján ebben az évben nemcsak a 
2006-ban elfogadott terv 2009. évi módosításait kell felülvizsgálnunk, hanem a hat éves 
terminus lejárata miatt egy újabb hat évre vonatkozó tervet is kell készíttetni.  
 
A Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. megkereste önkormányzatunkat és 
felajánlotta – 45.000,-Ft+Áfa vállalási összeg mellett – a meglévı hulladékgazdálkodási terv 
felülvizsgálatát, módosítását, a beszámoló készítését. 
 
Az aktualizált hulladékgazdálkodási terv megléte az önkormányzat számára nemcsak 
jogszabályi elıírás, de a pályázatok és programok, támogatások igénybevételének is feltétele.   
 
Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy a hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálatára és 
aktualizálására vonatkozó ajánlat ismeretében döntsön arról, hogy igénybe veszi-e a Szegedi 
Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. szolgáltatását. 
 
Kiszombor, 2012. február 20.     

Tisztelettel: 
Szegvári Ernıné 

 polgármester 
 



 
 

HATÁROZATI   JAVASLAT 
 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megismerte a Szegedi 
Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. (6728 Szeged, Városgazda sor 1.) megkeresését, 
melyben 45.000,-Ft + Áfa vállalási összeg ellenében felajánlotta a meglévı 
Hulladékgazdálkodási Terv felülvizsgálatát, módosítását, a szükséges beszámoló elkészítését 
és az alábbi döntést hozta:   
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a Szegedi Regionális 
Hulladékgazdálkodási Program tagjaként elfogadja a Szegedi Környezetgazdálkodási 
Nonprofit Kft. (6728 Szeged, Városgazda sor 1.) ajánlatát és megbízza, hogy 45.000,-Ft + 
Áfa vállalási összeg ellenében végezze el a Hulladékgazdálkodási Terv felülvizsgálatát, 
módosítását, és készítse el a szükséges beszámolót. 
 
A Képviselı-testület a megbízási díjat a 2012. évi költségvetésében eredeti elıirányzatként 
biztosítja.  
 
A Képviselı-testület felhatalmazza Szegvári Ernıné polgármestert a megbízási szerzıdés 
aláírására. 
 
A határozatról értesül: 
- Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. 6728 Szeged, Városgazda sor 1. 
- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport  
- irattár 
 


