
Rábakecöl Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
13/2008. szám 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2008. december 15-én 

(hétfőn) 18,30 órakor megtartott képviselő-testületi ülésen. 
 
Jelen vannak: Tuba Erik polgármester,  

 Domiter Ferenc, Homlok István, 
 Pandur Ferenc, Horváth Győző, Major Gyula, 
 Felhalmi Antal képviselő-testületi tagok, 
 Dr. Gál László jegyző, 
 Németh-Takács Katalin jegyzőkönyvvezető. 

 
Tuba Erik polgármester: köszönti a testületi ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a 
testületi ülés határozatképes.  
Igazolatlanul hiányzik Tuba Pál képviselő.  
 
A polgármester ezek után javaslatot tesz az ülésen tárgyalandó napirendi pontokra az alábbiak 
szerint: 

Napirendi pontok: 
 

1.) Beszámoló lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző ülések óta 
tett intézkedésekről 
Előadó: Tuba Erik polgármester 
 

2.) Kábeltelevízió-hálózat üzemeltetése, fejlesztése 
Előadó: Tuba Erik polgármester 

 
3.) 2009. évi lakossági hulladékszállítási díj megállapítása 

Előadó: Tuba Erik polgármester 
 

4.) 2009. évi víz- és csatornadíj megállapítása 
Előadó: Tuba Erik polgármester 

 
5.) 2009. évi bérleti díjak megállapítása 

Előadó: Tuba Erik polgármester 
 

6.) 2009. évi munkaterv 
Előadó: Tuba Erik polgármester 

 
7.) Megállapodás központi háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyeleti feladatok 

ellátására 
Előadó: Tuba Erik polgármester 

 
8.) Pályázati lehetőségek, fejlesztések 

Előadó: Tuba Erik polgármester 



a.) Falumegújítás és –fejlesztés támogatása 
b.) Kerékpárút terveztetése 
 

9.) Különfélék, bejelentések 
  Előadó: Tuba Erik polgármester 
 

A képviselő-testület a napirendi pontokat fentiek szerint egyhangúlag elfogadta. 
 

Napirendi pontok tárgyalása: 
 

1.) Beszámoló lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző ülések óta 
tett intézkedésekről 
Előadó: Tuba Erik polgármester 

 
A polgármester az előző ülés óta tett intézkedésekről és a lejárt határidejű határozatokról a 
következő testületi ülésen számol be. 
 
A képviselő-testület fentieket egyhangúlag tudomásul vette. 
 

2.) Kábeltelevízió-hálózat üzemeltetése, fejlesztése 
Előadó: Tuba Erik polgármester 

 
Tuba Erik polgármester: már a közmeghallgatáson is szó esett arról, hogy a kábeltévé hálózat 
üzemeltetését a Molnár Elektronikai Kft. veszi át. A jelenlegi hálózatot tovább üzemelteti, a 
továbbiakban pedig kiépíti új hálózatát. A Kft. a hálózat tulajdoni jogát kéri. A szerződés 
megkötésére szeretne felhatalmazást kérni a testülettől. A megállapodás magában foglalja a 21 
csatorna működtetését a jelenlegi 1.800 Ft/hó szolgáltatási díjért, a hálózat tulajdoni jogának 
átadását, a csomagok részeként plusz a helyi csatorna megtartását. 
 
Pandur Ferenc képviselő-testületi tag: kérdése az lenne, hogy a szerződésben foglaltakat a 
testület láthatná-e. Javasolja, hogy a szerződésben foglaltak ne általánosságban szerepeljenek, 
hanem mint konkrétumok, mert a jelenlegi szolgáltatónál is probléma lehet ezzel. 
 
Dr. Gál László jegyző: javasolja, hogy a szolgáltatás nem megfelelően lett ellátva indoklással 
kerüljön a szerződés felmondásra. Elmondja, hogy ha a jelenlegi szolgáltatóval a szerződés 
felbontása jogi útra kerül, bizonyítható, hogy az abban foglalt feltételek nem kerültek 
teljesítésre. A tulajdonjog átadásról a képviselő-testület dönt, melyről képviselő-testületi 
határozat szükséges. 
 
Felhalmi Antal képviselő-testületi tag: javasolja a képviselő-testületnek a polgármester 
felhatalmazását, hogy az ügyben eljárjon, a szerződés a képviselő-testület által is kerüljön 
áttanulmányozásra.  
 
Tuba Erik polgármester: az új szolgáltatóval, nevezetesen a Molnár Elektronikai Kft-vel január 
elején szeretné a szerződést megkötni, és a jelenlegi szolgáltatóval ezzel egyidejűleg kerülne a 
szerződés felbontásra, hogy a szolgáltatás folyamatos maradjon. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
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  71/2008.(XII.15.) Határozat 
 

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
kábeltelevízió szolgáltatás nem megfelelő minősége miatt 
szükségesnek tartja az üzemeltetői szerződés felbontását a 
Savariatelecom (2751 Nagykőrös, Pf. 20.) üzemeltetővel. Egyúttal 
utasítja a polgármestert, hogy a folyamatos szolgáltatás biztosítása 
érdekében folytasson tárgyalásokat a Molnár Elektronikai Kft-vel 
(9300 Csorna, Laky D. u. 2.), és az új üzemeltetői szerződés tervezetet 
a következő testületi ülésen terjessze a képviselő-testület elé. 
 
Felelős: Tuba Erik polgármester 
Határidő: 2009. február 28. 

 
3.) 2009. évi lakossági hulladékszállítási díj megállapítása 

Előadó: Tuba Erik polgármester 
 
Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy a 2009. évben a hulladékszállítási díj a szolgáltatás 
tartalmától függően 4 verzió szerint került előterjesztésre. (Előterjesztés jegyzőkönyvhöz 
mellékelve). Javasolja, hogy az új szolgáltatáshoz, a PET palackok gyűjtésére szolgáló 
zsákokat az önkormányzat vásárolja meg, és aki szeretné igénybe venni az új szolgáltatást, a 
zsákokat az önkormányzatnál megvásárolhatja. A zsákokat a Rekultív Kft. minden hónap 
utolsó szombatján szállítja el, ugyanoda kell kihelyezni őket, ahova a hulladékgyűjtő 
edényeket. Az elmúlt testületi ülésen már szó esett arról, hogy a Rekultív a szolgáltatásain 
felül vállalja egy hulladékgyűjtő sziget vagy egy játszótéri játék elhelyezését. 
 
A képviselő-testület az előterjesztés szerint 16,776%-os díjemelés mellett a III. verzió 
díjtételeit fogadta el a következőképpen: 60 l  171 Ft/ürítés + ÁFA 
            80 l  228 Ft/ürítés + ÁFA 
          110 l  313 Ft/ürítés + ÁFA 
            120 l  342 Ft/ürítés + ÁFA 
Továbbá egy hulladéksziget kiépítését szeretné az óvoda betonkerítése mellé párhuzamosan. 
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
 

14/2008.(XII.30.) Rendelet 
 

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. 
évre érvényes lakossági hulladékszállítási díj megállapításáról szóló  
rendelet tervezetet az előterjesztés szerint elfogadja.  
 
Utasítja a jegyzőt, hogy a rendeletet terjessze fel a Nyugat-dunántúli 
Regionális Közigazgatási Hivatal Törvényességi Ellenőrzési 
Főosztályához és gondoskodjon a rendelet kihirdetéséről. 

 
4.) 2009. évi víz- és csatornadíj megállapítása 

Előadó: Tuba Erik polgármester 
 
Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy a 2009. évben az ivóvíz és szennyvíz szolgáltatás 
díja az alábbiak szerint alakul:       ivóvíz  szennyvíz 
Lakossági:       173 Ft/m³ + ÁFA       351 Ft/m³ + ÁFA 
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Állami, önkormányzati és egyéb intézmények: 173 Ft/m³ + ÁFA       351 Ft/m³ + ÁFA 
Közületi:      193 Ft/m³ + ÁFA       406 Ft/m³ + ÁFA 
 
A képviselő-testület a rendelettervezetet a 2009. évi víz- és csatornadíjakkal az 
előterjesztésnek megfelelően elfogadta, és egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
 

15/2008.(XII.30.) Rendelet 
 

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. 
évben fizetendő víz- és csatornadíj mértékéről előterjesztett rendelet 
tervezetet elfogadja. 
 
Utasítja a jegyzőt, hogy a rendeletet terjessze fel a Nyugat-dunántúli 
Regionális Közigazgatási Hivatal Törvényességi Ellenőrzési 
Főosztályához és gondoskodjon a rendelet kihirdetéséről. 

 
5.) 2009. évi bérleti díjak megállapítása 

Előadó: Tuba Erik polgármester 
 
Tuba Erik polgármester: előterjesztés a bérleti díjakról a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Ügyrendi Bizottság az egyéb szolgáltatási díjtételeket és a földbérletet nem javasolja a 
képviselő-testületnek emelni.  
 
A képviselő-testület a földbérlet és az egyéb szolgáltatási díjakról szóló díjtételeket nem 
emeli, az önkormányzati lakások és helyiségek bérleti díjait az előterjesztés szerint elfogadja, 
majd egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  
 

  72/2008.(XII.15.) Határozat 
 

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzati lakások és helyiségek bérleti díjait az előterjesztés 
szerint módosítja. 
 
Utasítja a polgármestert, hogy e döntésről a bérlőket értesítse, és a 
bérleti szerződéseket a bérlőkkel írja alá. 
 
Felelős: Tuba Erik polgármester 
Határidő: 2008. december 31. 

 
6.) 2009. évi munkaterv 

Előadó: Tuba Erik polgármester 
 
Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy a 2009. évi munkaterv a kötelező, határidős 
feladatokat tartalmazza. 
 
A képviselő-testület a 2009. évi munkatervet elfogadta, és egyhangúlag az alábbi határozatot 
hozta: 
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73/2008.(XII.15.) Határozat 
 

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
képviselő-testület 2009. évi munkatervét az előterjesztés szerint 
elfogadja. 
 
Utasítja a polgármestert, hogy a munkatervben foglaltak 
végrehajtásáról gondoskodjon. 
 
Felelős: Tuba Erik polgármester 
Határidő: 2009. december 31. 
 

7.) Helyi adórendeletek felülvizsgálata 
Előadó: Tuba Erik polgármester 
a.) Építményadó 
b.) Kommunális adó 

 
Dr. Gál László jegyző: elmondja, hogy a körjegyzőségen belül nemcsak Rábakecölt, hanem 
Edvét, Dénesfát és Vásárosfalut, mint kistelepüléseket érintő dolog ez, hiszen a vagyoni 
típusú adóknál figyelembe vették, hogy helyi lakos vagy nem helyi lakos az adózó, illetőleg 
megállapításra került egységesen az adó, amiből a helyi lakosok kedvezményt kaptak. Az 
Alkotmánybíróságnak van egy határozata, amely kimondja, hogy a vagyoni típusú adóknál 
(építményadó, telekadó) nem lehet különbséget tenni az adóalanyok között, hogy helyi vagy 
nem helyi lakos, a kommunális adónál viszont lehetőség van a különbségtételhez. A 
Közigazgatási Hivatal Törvényességi Főosztálya arra az álláspontra helyezkedett annak 
ellenére, hogy az Alkotmánybíróságnak van egy ilyen határozata, hogy az önkormányzatok 
nagyon nehéz helyzetbe kerülnének, ha a vagyoni típusú adórendeleteknél ezt a különbséget 
meg kellene szüntetni vagy a kommunális adó mértékét a maximumra emelni. A kommunális 
adó maximum mértéke 12.000 Ft, tehát nem tudná kompenzálni a kommunális adó bevétele a 
vagyoni típusú adóbevételeket. A Közigazgatási Hivatal tehát arra az álláspontra jutott, hogy 
azon kistelepüléseken, ahol csökken a lakosságszám, engedélyezik a különbségtételt, és nem 
tesznek törvényességi észrevételt, legalábbis addig, amíg felsőbb utasításra ezt el nem 
rendelik. Javasolja, hogy a vagyoni típusú adónál, jelen esetben az építményadónál ne 
változtasson a testület a mértéken, illetőleg a kommunális adónál sem javasolja, ebben a 
válsággal teli időszakban nem kellene a lakosságot még jobban terhelni, de a döntést a 
képviselő-testületre bízza. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag úgy döntött, hogy az építményadó és a kommunális adó 
rendeletét nem módosítja. 
 

8.) Megállapodás központi háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyeleti feladatok 
ellátására 
Előadó: Tuba Erik polgármester 
 

Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy a Kis-Rába menti Háziorvosi Ügyelet társulásában 
részt vevő önkormányzatok megbízták a Kapuvár-Beledi Kistérség Többcélú Társulását a 
közbeszerzési eljárás lebonyolításával, az ajánlatok elbírálásával és a szerződés megkötésével. 
A központi háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyelet további működtetését egy füzesabonyi cég 
nyerte, a cég a feladatot 2009. január 1-től látja el. Kéri a képviselő-testületet, hogy támogassa 
a jelenlegi társulás megszűnését, valamint az előterjesztés szerint a megállapodás elfogadását. 
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A képviselő-testület hozzájárul a Központi Háziorvosi Ügyeleti Társulás megszűntetéséhez, 
továbbá a központi háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyeleti feladatok ellátásáról szóló 
megállapodást az előterjesztésnek megfelelően elfogadja, majd egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozta: 
 

74/2008.(XII.15.) Határozat 
 

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a központi 
háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyeleti feladatok ellátásáról szóló 
megállapodást az előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja.  
Egyúttal hozzájárul ahhoz, hogy a Központi Háziorvosi Ügyeleti 
Társulás közös megegyezéssel 2008. december 31-i hatállyal 
megszűnjön.  
 
Utasítja a polgármestert, hogy az önkormányzat nevében az új 
üzemeltetővel a megállapodást aláírja, és e döntésről a társulás elnökét 
értesítse. 
 
Felelős: Tuba Erik polgármester  
Határidő: 2008. december 31. 

 
9.) Pályázati lehetőségek, fejlesztések 

  Előadó: Tuba Erik polgármester 
 
a.) Falumegújítás és –fejlesztés támogatása 

 
Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy az ÚMVP által falumegújítás és –fejlesztés 
támogatására kiírt pályázat beadásáról a testület már korábban döntött. A pályázat célja a 
faluközpont felújítása, a tűzoltó szertár épületének külső felújítása, parkfelújítás. A beruházás 
összköltsége 5.425.141 Ft + ÁFA, amely összeg jóváhagyását kéri a képviselő-testülettől. 
 
A képviselő-testület fentieket támogatta, és egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 

75/2008.(XII.15.) Határozat 
 

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
határozott, hogy a Magyar Vidékfejlesztési Hivatal által A 
falumegújítás és –fejlesztés támogatására meghirdetett pályázati 
felhívásra pályázatot nyújt be. 
A pályázat célja: Rábakecöl község komplex falukép javító 
beruházása. 
A fejlesztés megvalósulási helye: 9344 Rábakecöl, 11, 191 és 186 
helyrajzi számú közterületek. 
A beruházás összköltsége: 5.425.141 Ft + ÁFA 
Támogatásból igényelt összeg: 5.425.141 Ft 
Saját forrás összege: 20% ÁFA 
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A képviselő-testület a 2009. évi saját forrás összegét a 2009. évi 
költségvetési tervében biztosítja. A testület felhatalmazza a 
polgármestert a pályázat benyújtására. 
 
Felelős: Tuba Erik polgármester 
Határidő: 2009. január 10. 
 

b.) Kerékpárút terveztetése 
 
Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy Nagy Ákos tervező elküldte árajánlatát a Kossuth 
utca kerékpárút tervezésére vonatkozóan. Az ajánlati ár bruttó 290.000 Ft. Az önkormányzat 
50.000 Ft támogatást kapott, az önerő 240.000 Ft. (Részletes árajánlat a jegyzőkönyv 
mellékletét képezi).  
 
A képviselő-testület az ajánlatot elfogadta, majd egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 

76/2008.(XII.15.) Határozat 
 

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
szükségesnek tartja a községet átszelő Kossuth utcán kerékpárút 
megtervezését, illetve a kivitelezéshez pályázat benyújtását. A tervező 
munkák elvégzésével a JENERSOFT BT. (9300 Csorna, József A. u. 
66.) tervező céget bízza meg 290.000 Ft (ÁFA-val együtt) tervezői 
díjért.  
 
Utasítja a polgármestert, hogy a tervezésre vonatkozó megbízási 
szerződést kösse meg, és e döntésről a céget értesítse. 
 
Felelős: Tuba Erik polgármester  
Határidő: 2009. március 31. 
 

10.) Különfélék, bejelentések 
  Előadó: Tuba Erik polgármester 

 
Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy 7.000 Ft-ért a településre 200 db facsemetét vásárolt 
az önkormányzat. Pótrendelésre is van lehetőség, javasolja. 
 
A képviselő-testület fentiekkel egyhangúlag egyetértett. 
 
Tuba Erik polgármester: a Pannon GSM kedvezményes készülék ajánlatairól és percdíj 
kedvezményeiről hoz árajánlatot az érdeklődők részére. 
 
Mindezek után, mivel több napirendi pont nem volt, a polgármester a testületi ülést 20,20 
órakor bezárta. 

K.m.f. 
 
Tuba Erik                                     Dr. Gál László 
polgármester                                 jegyző 

Németh-Takács Katalin 
     Jegyzőkönyvvezető 
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Címzett: Rábakecöl Polgármesteri Hivatal 
               9344 Rábakecöl, Kossuth L. u. 129. 

    Tuba Erik Polgármester Úr 
    

Feladó:   Rekultív Környezetvédelmi és Hulladékhasznosító Kft 
               9200 Mosonmagyaróvár Barátság u. 8. 
                Nagy Lajos Ügyvezető Igazgató 
 
Tárgy:   2009. évi lakossági hulladékszállítási díj megállapításának kérelme 
 
Tisztelt Tuba Erik Polgármester Úr! 
Tisztelt Képviselő Testület! 
 
Engedjék meg, hogy a 2009. évi  hulladékkezelési díjak, mint közszolgáltatási díj, 
megállapításának kérelmére íródott beadványunk száraz tényadatainak felsorolása 
előtt,  a beadványunk díj csomagjainak tagozódásának jobb megértése érdekében 
egy kis bevezetőt mellékeljünk.  
 
Magyarországon a hulladékgazdálkodás terén hasonló folyamatok játszódnak, és 
fantasztikus gyorsasággal el is indultak, mint az EU többi országában történt, mely a 
hulladékgazdálkodás rendszerét szigorúan az újrahasznosítás irányába tolják el.  
Hazánkban a környezetvédelem húzó ágazattá vált mivel 3-4 év alatt kell a 10-15 éves 
lemaradásunkat behozni. A hulladékgazdálkodásról szóló 2000 évi XLIII 
hulladékgazdálkodásról szóló törvény, valamint annak végrehajtási rendeletei, továbbá 
az Európai Gazdasági Közösség, EGK irányelveinek szellemében törekszünk, de a 
hatályos törvényi kötelezettségek szellemében KELL is hogy törekedjünk a 
hulladékgazdálkodás mind korszerűbbé, és hatékonyabbá tételére. 
 
A Rekultív Kft célja az aktuális törvényi szabályozásokkal ill. az EGK irányelveivel 
összhangban a végleges lerakásra kerülő hulladékok csökkentése, 
újrahasznosítással, illetve a lakosság környezettudatos gondolkodásának hatékony 
formálása. A koordináló szervezetteinkkel kötött együttműködési megállapodásaink is 
ezt a célt szolgálják. .  
 
A szelektív gyűjtés fokozása érdekében folyamatosan fejlesztjük, és cseréljük le a 
hulladékszigeteken található 240 literes zárt piros gyűjtőedényzeteket, korszerű alakos 
bedobó nyílással rendelkező 1 ill. 2, 5 m3-es feliratozott gyűjtőharangokra, és 1 m3-es 
kerekes zárt feliratozott kerekes konténerekre. 2008 év elején elindult a régióban az 
üveg és az alumínium italosdoboz gyűjtése is. 
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Hulladékudvarokat, ill. hulladéklerakóinkon átvételi pontokat nyitottunk a minél 
nagyobb mennyiségben történő lakossági begyűjtésének ösztönzése érdekében. Ezen 
fejlesztéseket követően mára már kijelenthető, hogy - a már korábban meglévő 
hulladékudvarokat is figyelembe véve - a teljes működési területünkön 25 km-es 
vonzáskörzetekben fogadja a lakossági újrahasznosítható és ill. a veszélyes hulladékait 
egyaránt.  
 
A deponált hulladék szerves anyag tartalmának csökkentése, azok depóktól történő 
eltérítése törvényi rendelkezések szellemében a szerves hulladék házi komposztálása 
érdekében népszerűsítési kampányba kezdtünk, ill. komposztálási tanácsadó hálózatot 
szerveztünk, ill. a komposztáló rendszerek, eszközök értékesítését is megkezdtük.  
 
2008. évben jelentős lefedettségi %-ban bekapcsolódtunk az óvodai, iskolai környezeti 
nevelésprogramba a működési területünkön lévő oktatási intézményeket oktatási 
segédletekkel, mind papírgyűjtés támogatásával, mind rendezvények szervezésével. 
Erősítettük a felnőtt lakosság környezettudatos gondolkodásának fejlődését 
tájékoztatók, szórólapok közzétételével, sajtópublikációkkal, helyi médiák bevonásával. 
Kivétel nélkül támogattunk a társaságunkat megkereső civil szervezetet, lakossági 
szerveződést, mely tevékenység összefüggött az illegális hulladéklerakás ill. az u.n. 
„erdőszéli tájsebek” felszámolásával éppen úgy, mint az adott Önkormányzat által is 
preferált megmozdulások, események, rendezvények során a szelektív gyűjtés 
népszerűsítését speciális gyűjtőedényzetek, kihelyezésével, ill. az adott rendezvény 
komplett hulladékgazdálkodással történő kiszolgálásával. 
 
Jelen beadványunkban, a 64/2008. (III.28.) Kormányrendelet 3 § (1) bekezdése alapján 
megfogalmazott a), ás b). pontokra hivatkozva, (” a közszolgáltatás díját úgy kell 
meghatározni, hogy a a közszolgáltatást működtető szolgáltató hatékony működéséhez 
szükséges folyamatos költségek és ráfordítások megtérülésének, valamint a 
közszolgáltatás fejleszthető fenntartásához szükséges költségek és ráfordítások 
fedezetének biztosítására alkalmas legyen, és ösztönözzön a közszolgáltatás biztonságos 
és legkisebb költségű ellátására, a közszolgáltató kapacitásának hatékony 
kihasználására, valamint a hulladékkeletkezés csökkentésére és a hatékony 
hulladékgazdálkodásra,”)  összköltség arányos  részét a költségekbe bekalkuláljuk.  
 
A 2008. évi lakossági hulladékkezelési díjak, mint közszolgáltatási díj, 
megállapításának kérelmét nyújtjuk be az alább felsorolt jogszabályok alapján, az 
azokban leírtaknak megfelelően.  
 
2000. évi XLIII. tv. a hulladékgazdálkodásról 
-  a 64/2008. (III.28.) Kormányrendelet a települési hulladékkezelési 
közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól. 
- 20/2006. (IV. 5.)  KvVM rendelet a hulladéklerakással, valamint a 
hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről című  rendelet. 
- 2000. évi XLIII. Hulladékgazdálkodásról szóló törvény előírásai a biológiailag 
lebomló szerves anyagok lerakóktól történő eltérítésének szabályozása 
- A  fent leírt törvény szerinti fogalom meghatározások rögzítése. 
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Díj megállapítási kérelmünk tartalma: 
 
1. A közszolgáltatási díj fizetési módjának és fizetésének meghatározása, és  
    rögzítése a 64/2008. (III.28.) Kormányrendelet paragrafusai alapján. 
 
2. A közszolgáltatás díjának meghatározása, és rögzítése kiemelve a 64/2008. 
   (III.28.) Kormányrendelet ide vonatkozó része a lakossági hulladékszállítási díjba 
    beépítendő költségekről. 
 
3. Csorna régiója  2008 évi I-IX. hónap költségkalkulációja, a 64/2008. (III.28.)    
Kormányrendelet 7. §-ának számítási, előírásai alapján.  
 
4. 2009. évi közszolgáltatási díj költségkalkulációja 
 
5. 2009. évi közszolgáltatási díj megállapítási javaslat 

 
 

1. A közszolgáltatási díj fizetési módjának és fizetésének meghatározása (az 
érvényben lévő jogi szabályozások szerint): 
 
1/a. A közszolgáltatási díjat annak az ingatlantulajdonosnak kell megfizetni, aki a 
      jelen rendeletben foglaltak szerint a hulladékkezelési közszolgáltatás  
      igénybevételére köteles, a 64/2008. (III.28.) Kormányrendelet 6 § (1) alapján. 
  
1/b.Az ingatlantulajdonos változása esetén a közszolgáltatás díját a 

Közszolgáltatónak történt bejelentése hónapjának utolsó napjáig a korábbi, azt 
követően pedig az új tulajdonos köteles megfizetni. 

 
1/c. Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a települési 

szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a 
Közszolgáltató a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére 
vonatkozó rendelkezésre állását igazolja. 

   Továbbá nem tagadható meg a közszolgáltatás díjának megfizetése, ha a 
Közszolgáltatót a közszolgáltatással kapcsolatos kötelezettsége teljesítésében 
az időjárás vagy más elháríthatatlan ok akadályozta és a Közszolgáltató az 
akadály elhárítását követően a legközelebbi gyűjtési napig pótolta a mulasztását. 

 
1/d. Az ingatlantulajdonos által fizetendő közszolgáltatási díjról a Közszolgáltató vagy 

az általa a képviselő-testület egyetértésével díjbeszedésre megbízott számlát 
bocsát ki, mely alapján az ingatlantulajdonos a közszolgáltatási díjat a 
Közszolgáltató részére közvetlenül, vagy az általa megbízott díjbeszedő útján - a 
teljesített közszolgáltatás alapján, számla ellenében - utólag köteles megfizetni. 

 
1/e.A közszolgáltatási díj fizetésére kötelezettek a hulladékszállítás díját   
      negyedévente  kötelesek megfizetni.  
 
1/f. A közszolgáltatás díját a számla kézhezvételétől számított 8 napon belül kell  
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      kiegyenlíteni. Késedelmes fizetés esetén, a Ptk-ban meghatározott mértékű  
  késedelmi kamatot kell fizetni, mely díjhátralék adók módjára behajtható 

köztartozás. Közvetlenül a lakosság felé történő számlázás esetén, a szerződő 
felek a  díjhátralék behajtásáról a 2000. évi XLIII. hulladékgazdálkodási törvény, 
26. §. alapján gondoskodnak. 

 
1/g.A közszolgáltatási díjat tartalmazó számla adataival és összegével kapcsolatban 

az ingatlantulajdonos a Közszolgáltatónál írásban kifogást emelhet. A kifogásnak 
a számla kiegyenlítésére vonatkozó kötelezettség teljesítésére halasztó hatálya 
nincs. A kifogásra, annak kézhezvételétől számított 15 napon belül a 
Közszolgáltató válaszolni köteles. 

 
1/h. Üdülőingatlanok illetve időlegesen használt ingatlanok esetében hónapokban    
      vagy negyedévekben meghatározott mértékű használati szezont kell 
     megállapítani. Az időlegesen használt ingatlan esetében a fizetendő 
     közszolgáltatási díj megállapításánál a díjfizetési időszak helyett a használati 
     szezon időtartamát kell alapul venni. 
 
 
2. A közszolgáltatás díja: 
 
 2/a.A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételére köteles, 

illetve a közszolgáltatást igénybe vevő ingatlantulajdonosnak települési 
hulladékkezelési közszolgáltatási díjat - továbbiakban: közszolgáltatási díjat - kell 
fizetnie, a  64/2008. (III.28.) Kormányrendelet alapján: 

 
2/b. A Közszolgáltató a díjfizetési időszak lejárta előtt, legkésőbb november 30-ig 

kezdeményezheti a közszolgáltatási díj felülvizsgálatát a közszolgáltatással 
kapcsolatos költségeinek - költségelemzéssel alátámasztott, a képviselő- testület  
által elismert és műszakilag indokolt fejlesztéseket is tartalmazó - változása 
mértékének függvényében. 

 
2/c.A közszolgáltatás díját úgy kell meghatározni, hogy a a közszolgáltatást 

működtető szolgáltató hatékony működéséhez szükséges folyamatos költségek 
és ráfordítások megtérülésének, valamint a közszolgáltatás fejleszthető 
fenntartásához szükséges költségek és ráfordítások fedezetének biztosítására 
alkalmas legyen, és ösztönözzön a közszolgáltatás biztonságos és legkisebb 
költségű ellátására, a közszolgáltató kapacitásának hatékony kihasználására, 
valamint a hulladékkeletkezés csökkentésére és a hatékony 
hulladékgazdálkodásra 

 
2/d. A díj megállapításánál költségnek és ráfordításnak minősül különösen a 

hulladékbegyűjtés, -szállítás és -ártalmatlanítás, -hasznosítás gyakorlásához 
szükséges, a hulladékkezelő létesítménynek, eszköznek, a közszolgáltatással 
kapcsolatos üzemeltetési költsége és ráfordítása, ideértve a fenntartással és 
karbantartással felmerülő költségeket és ráfordításokat is. Ezeken kívül a díjnak 
tartalmaznia kell a számlázás és díjbeszedés költségét, a környezetvédelmi 
kiadás és ráfordítás, különösen a környezetvédelmi hatósági eljárásért fizetett 
illeték vagy igazgatási szolgáltatási díj, a jogszabályokon alapuló 
környezetvédelmi kötelezettségek teljesítése érdekében végzett beruházások, 
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illetve mérések és vizsgálatok költségét. A hulladékkezelő létesítmények és 
eszközök elhasználódásából eredő, azok felújítását, pótlását, korszerűsítését, 
bővítését, rekonstrukcióját szolgáló kiadásokat és ráfordításokat.  

 
2/e. A Jánossomorjai Regionális Hulladéklerakó monitorozásának, utógondozásának 

és rekultivációjának biztosítása. 
 
2/f. 2009 évre szóló beterjesztésünkben a szelektív csomagolási hulladékok gyűjtési 

költségei az előző évhez hasonlóan a lakossági díjképzésbe beépítésre kerültek, 
a licenszdíj után és az anyagdíj utáni bevételek azonban a teljes önköltségből 
levonásra kerülnek. 

 
2/g.A közszolgáltatási díj megállapítása - a díj kiszámítására vonatkozó előírások  
      alapján - általános forgalmi adó nélkül számított egységnyi díjtételek    
      meghatározásával történik. Az egységnyi díjtétel, 3. § meghatározott indokolt 
      költségek, és ráfordítások és a 3. § (2) bekezdés a) pontja szerinti   
      fejlesztések összege, és a várható szolgáltatási mennyiség hányadosaként  
      kell megállapítani. 
 
2/h.A közszolgáltatási díj megállapításához a Közszolgáltató köteles díjkalkulációt   
      készíteni a következő díjfizetési időszakban alkalmazandó közszolgáltatási díj     
      alátámasztására. A díjkalkulációt, és az ár megállapítási javaslatot, a díjfizetési  
      időszak lejárta előtt, legkésőbb november 30-ig az önkormányzat  
       rendelkezésére kell bocsátania. 
 
2/i. A közszolgáltatás díját a képviselő- testület  tárgyéves díjfizetési időszakra 

állapítja meg. 
 
2/j. A Közszolgáltató által teljesítendő, jogszabályokban meghatározott        

közszolgáltatás mértékét és minőségét meghaladó többletszolgáltatás esetére  
       az egységnyi díjaktól arányosan eltérő és a teljesített közszolgáltatás jellegét  
       figyelembe vevő díjszabás érvényesíthető.  
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3.Csorna Régió 2008. évi I-IX hónap költségkalkulációja: 
 
A 2008 évi kalkuláció költségelemei Csorna Régió elkülönített, önálló költségei. 
A közvetett költségek megosztási arányát a következő módon képeztük: 
 
A 64/2008. (III.28.) Kormányrendelet figyelembevételével, a teljes 
költségkalkuláció a következő számítási képletek alapján történt. 
 
 
3/a. Egységnyi díjtétel számítása : 
 
2008. évi I-IX hónap teljes önköltség + infláció + fejlesztési tartalék – a szelektív 
hulladékgyűjtés árbevétele Huf-ban. (megjegyzés: a nevezett és itt a teljes 
önköltségből levont bevétel díjképzésnél költségcsökkentő tényező kell 
legyen) 
 / azaz osztva  
a  2008. évi I-IX hónapra, 3/b. pontban feltüntetett szolgáltatási hulladék 
mennyiséggel, m3 –ben. 
 
Mértékegység: Huf / m3 
 
3.b. Fejlesztési tartalék: 
A 2009. évi fejlesztési tartalék képzését  a 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet a 
települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes 
szakmai szabályairól rendelet alulírott paragrafusa alapján 2009 évre konkrét 
összegben állapítottuk meg. 
 
3. § (1) A közszolgáltatási díjat úgy kell meghatározni, hogy 
a) a közszolgáltatást működtető szolgáltató hatékony működéséhez szükséges 
folyamatos költségek és ráfordítások megtérülésének, valamint a közszolgáltatás 
fejleszthető fenntartásához szükséges költségek és ráfordítások fedezetének 
biztosítására alkalmas legyen, és 
e) az a) pont szerinti létesítmények, eszközök elhasználódásából eredő, azok 
felújítását, pótlását, korszerűsítését, bővítését, rekonstrukcióját szolgáló kiadásokat 
és ráfordításokat tartalmazza. 
 
A lakossági közszolgáltatás keretében történő házhoz menő zsákos pet 
palackgyűjtés beindítása ill. szelektív szigetes gyűjtés fokozott intenzitása miatt a 
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közszolgáltatás üzembiztos költséghatékony ellátása miatt újabb (többlet) eszközök 
és berendezések üzembe helyezése már nem halasztható.  
 
A 2009 évre tervezett fejlesztéseinket ezen területeken kívánjuk fokozni, ezért 
szükséges nevezett fejlesztések elvégzése, ill. ezen fejlesztésekhez szükséges 
tartalék tervezése 2009 évre, melyet a költségkalkulációnk (3/c) tartalmaz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3/c. 2008. évi I-IX hónap szolgáltatási hulladékmennyiség  
 
2008. évi I-IX hónap összes, lakossági rendszeres közszolgáltatásból 
származó hulladék, m3-es mennyisége, természetesen elkülönítve a 
szolgáltatási (u.n. ipari) gyűjtésből származó hulladékok mennyiségétől. 
 
Ez Csorna Régió jelenlegi ürített edényszerkezetét és ürítési gyakoriságát 
figyelembe véve 43.369 m3 
 
 
3/c.: 2008. évi I-IX hónap költségkalkulációja:  
                                                                                                                ezer Huf-ban 

Megnevezés összesen Lakosság  
Üzemanyag ktg.  14 853 
Munkaruha  669 
Egyéb anyag ktg.  2 945 
Anyagköltség összesen:  18 466 
Javítási ktg.  4 481 
Egyéb anyagjellegű. Ktg. (posta, telefon, stb)  1 085 
Anyagjellegű költség összesen:  5 566 
Biztosítás  198 
Egyéb ktg.   173 
Egyéb költség. összesen  371 
Bérköltség  17 274 
TB + EHO  5 707 
Egyéb bérjellegű összesen  1 286 
Bérjellegű költség összese  24 267 
Amortizáció  4 475 
Közvetlen költség összesen  53 144 
Szeméttelep költsége 33 027 19 485 
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Általános ktg. cégre 21 514 12 693 
Központi igazgatás 27 791 16 396 
Egyéb ráfordítás 2 727 1 609 
Iparűzési adó 3 355 1 979 
Teljes önköltség 2008 I-IX hónap  105 306 
Szelektív hulladék árbevétele  - 5 738 
Infláció     4,5 %  4 739 
Fejlesztési tartalék  10 500 
2008 I-IX hónap teljes önköltség, megnövelve 
az inflációval és a fejlesztési tartalékkal, 
csökkentve a zöldhulladék-veszélyes 
hulladék ill. a szelektív hulladékgyűjtés 
árbevételével 

 114 807 

A 3/b. pont szerinti megadott szolgáltatási 
hulladék mennyiség m3 -ben   

78 110 43 369 

Egységnyi  díjtétel 1 m3-re jutó díja:  2 647 
                                                                                                                             + ÁFA                      
Lakossági arány 80 %, ebből Csorna környéke 73,747 %                                                                   
 
 
Az alapköltségeket a 64/2008. (III.28.) Kormányrendelet  („a Közszolgáltató által 
teljesítendő, jogszabályokban meghatározott közszolgáltatás mértékét és 
minőségét meghaladó többletszolgáltatás esetére az egységnyi díjaktól 
arányosan eltérő és a teljesített közszolgáltatás jellegét  figyelembe vevő 
díjszabás érvényesíthető”), alapján taglalja az alább következő pontban.  
 
 4. 2009. évi közszolgáltatási alapdíj költségkalkulációja: 
 
2008. I-IX. hó teljes önköltség:                                     105.306  e Huf + ÁFA 
2009. évi infláció     (4,5 % ) :                                                 ….4.739 e Huf + ÁFA  
2009. évi fejlesztési tartalék           .                         ...10.500 e Huf + ÁFA 
2008. évi szelektív hulladékgyűjtés árbevétele:                          ..- 5.738 e Huf + ÁFA 
2008. évi I-IX. hó teljes önköltsége + infláció + fejlesztési tartalék -  a szelektív 
hulladékgyűjtés árbevételének csökkentésével a tényleges árbevétel:    
                                                                                                 ….114.807 e Huf + ÁFA 
 
2008. évben I-IX. hónapban a lakosságtól közszolgáltatás körében elszállított 
lakossági hulladék mennyisége, melyet m3- es egységben számolunk: 43.369 m3 

 
2009. évben a lakossági hulladékszállítás, mint közszolgáltatás körében lakosságtól 
elszállított hulladék szállítási díja a 64/2008. (III.28.) Kormányrendelet alapján:   
 
2008. évi I-IX hónap teljes önköltség + infláció + fejlesztési tartalék - szelektív 

tényezők) 
hulladék árbevétel Huf-ban (hiszen ezek a díjképzésnél költségcsökkentő 

/ azaz osztva  
a  2008. évi I-IX hónapra, 3/b. pontban feltüntetett, elkülönített lakossági 
szolgáltatási mennyiséggel m3 –ben 
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  114.807 eFt  / 43.369 m3 = 2.647 Ft/m3  + ÁFA 
 

 
tehát 2009. évben a közszolgáltatási díj egységnyi díjtétele: 

 
2.647 Ft/m3 + ÁFA, amely 8,58 %-os díjemelést jelent.  

                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. 2009. évi közszolgáltatási díj megállapításának javaslata: 
 
A közszolgáltatási alapdíj kérelem a 64/2008. (III.28.) Kormányrendelet települési 
hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai 
szabályairól alapján számolva készült. 
 
A közszolgáltatási alapdíjra épülő szolgáltatási díjcsomag alapelemeket és 
többletelemeket egyaránt tartalmaz,, melyekhez többletszolgáltatás is járul. Ezeket 
az elemeket az alábbiak szerint vázoljuk: 
 
 
5/1. Alapszolgáltatás: 
 
 
- A közszolgáltatás keretében szabványosított gyűjtőedényzet heti egy alkalommal 
történő ürítését,  
- Évi 1x térítésmentes lomtalanítást 1 fős háztartás esetében 100 liter/háztartás, 2 
vagy több fős háztartás esetében 200 liter/háztartás mennyiségben. 
- A törvényben előírt szelektív hulladékgyűjtés elősegítése érdekében a kialakított 
hulladékszigetekkel történő szelektív gyűjtés végzése (papír, műanyag palack, üveg 
és fém italos doboz frakciókra) 
- A Jánossomorjai Regionális Hulladéklerakó monitorozása, utógondozása és 
rekultivációja. 
-  Zöldhulladék jánossomorjai hulladékátadási ponton történő sajáterős átadási 
lehetősége mennyiségi megkötés nélkül. 
- A temetői és lakossági zöld-hulladék elszállítása gyűjtőpontról 500 liter/háztartás/év 
mennyiségben, díjhátralékkal nem rendelkező ügyfelek részére.    
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5/2 A 2009 évben bevezetésre javasolt célalap rendszer: 
 
5/2/1 Házhoz menő szelektív gyűjtéshez rendszeresített gyűjtőzsák 10 db/év/ingatlan 
 
A 2009-ben megvalósuló zsákos PET palack gyűjtéshez a szolgáltató biztosít 10 
db/év mennyiségben átlátszó feliratos műanyag zsákot. A 10 db zsák ára 350 Ft + 
ÁFA. Természetesen amennyiben a lakossági igény ennél nagyobb, a lakosság 
más forrásból beszerzett zsákot is kihelyezhet, melyet a hulladéknaptárban 
rögzített időpontban a gyűjtőjármű az ingatlan elől elszállít havi 
rendszerességgel. Gépjárműveinken az említett zsákok is megvásárolhatóak 
lesznek a lakosság részére. 
 
2,647 Ft/liter x 110 = 291 Ft/110 literes edény ürítés + ÁFA 
 
(291 x 52) + 350 = 15.482 Ft/110 literes edény + ÁFA 
 
(15.482 : 52) : 110 = 2,706 Ft/liter 
 
azaz a házhoz menő zsákos gyűjtéshez biztosított zsákok a díjban: 0,059 Ft/liter + 
ÁFA 
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5/2/2 KEOP - 1.1.1 - Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése 
pályázathoz szükséges önrész célalap 
 
A KEOP - 1.1.1 - Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése 
pályázat beadásához/megvalósításához szükséges önrész részbeni finanszírozási 
forrásának megteremtése érdekében létrehozott alap. A pályázat beadásához a 
pályázati dokumentáció készítése során kötelező módszertannal meghatározott, de 
minimum 30% önrész szükséges. 
 
A hulladék közszolgáltatási díjba a 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet alapján 
beépíthető a beruházások finanszírozására szolgáló rész. A hulladékgazdálkodási 
projekt megvalósítása várhatóan 2010-2011 során megtörténik.  
A Rekultív Kft csak mint „beszedő” közreműködik a célalap megvalósításában, az 
ilyen célra begyűjtött összeg – szerződés alapján – az Önkormányzat részére kerül 
átutalásra, felhasználásáról az Önkormányzat rendelkezik. 
 
Az előirányzatok szerint az önrész összege, a térségi társulás felé 1560 millió Huf körül 
mozog. Ebből lakosságarányosan a Csorna környékére jutó rész 463.800.000 Huf. 
 
10 éves hitel visszafizetést feltételezve pusztán tőkerész visszafizetésére nézve ez 
46,38 millió Huf/ év összeget jelent. Természetesen a kamatok ill. egyéb költségek 
mértéke is jelentős, melyek megadása a konkrét hitelajánlat ismeretében számítható 
ki. Nyilvánvalóan a hitel visszafizetése –annak magas mértéke miatt - ütemezett 
exponenciálisan növekedő intenzitással javasolt, ezért a kamatköltségek és egyéb 
költségek (pl. banki, kezelési, ügymeneti) beépítését (a hitel ajánlati érték pontos 
ismeretében) a „díjkiterhelésbe” a hitelidőszak második felében  praktikus beépíteni, 
ezért kezdetben a 10 évre arányosan leképezett tőkerész 35 %-át javasolt maximum 
a díjba beépíteni. 
 
Ezek alapján  
120 literes űrmértékű kukára levetítve, és az Önökkel egyeztetett háztartások száma 
12.976 db. 52 db  éves ürítést figyelembevételével a számítási képlet levezetése a  
következő: 
 
16.233.000 Huf/ év költség =  12.976 db háztartás x 120 liter x 52 db ürítéssel x ( X összeg 
) 
 
 
KEOP önrész célalap képzési díj: 0,200 Ft/liter + ÁFA 
 
 
 
2009. évi közszolgáltatási díj beterjesztés elemei: 
 
 
5/1. A már előző évben bevezetett bővített alapszolgáltatási elemekkel bíró 
alapdíj javaslat: 
 

2,647 Ft/liter + ÁFA 
 

 18 

http://www.nfu.hu/doc/713
http://www.nfu.hu/doc/713


 
 
5/2/1. pontban leírtak a 2008 évben már bevezetett bővített alapszolgáltatások 
megtartásával 

(Házhoz menő zsákos pet palackgyűjtéshez, Rekultív Kft által 
 biztosított 10 db zsák/ingatlan) 

 
 

0,059 Ft/liter + ÁFA 
 
 

5/2/2 pontban leírtak a 2008 évben már bevezetett bővített alapszolgáltatások 
megtartásával 

(KEOP önrész célalap biztosításával) 
 

                    0,200 Ft/liter + ÁFA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Díjemelési javaslat: 
 
I Verzió: A 2008 évben már futó bővített alapszolgáltatás alapdíjszerűen, 
többletelemként tartalmazza 2009 évben a házhoz menő zsákos pet palackgyűjtést 
havi egy alkalommal, mennyiségi megkötés nélkül,  
 

2,647 Ft/liter + ÁFA 
 

mely a 2008. évi bővített díjhoz képest 
 

 8,58 %-os emelést jelent 
 
 

egységnyi díj emelést növekedést jelent, mely  
2 fős háztartás esetén (60 l-es edényt feltételezve)    bruttó 65 Ft/hó, 
4 fős háztartás esetén (120 l-es edényt feltételezve) bruttó 130 Ft/hó 

növekedést jelent. 
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II. Verzió, azaz a 2008 évben már futó a bővített alapszolgáltatás a házhoz menő pet 
palack zsákos gyűjtés 10 db zsák/háztartás Rekultív Kft. általi biztosításával (5/2/1) 
 

2,706 Ft/liter + ÁFA 
 

mely a 2008. évi bővített díjhoz képest 
 

 10,99 %-os emelést jelent 
 
 

egységnyi díj emelést növekedést jelent, mely  
2 fős háztartás esetén (60 l-es edényt feltételezve)    bruttó 84 Ft/hó, 
4 fős háztartás esetén (120 l-es edényt feltételezve) bruttó 167 Ft/hó 

növekedést jelent. 
  
 
 
III. Verzió, azaz a 2008 évben már futó a bővített alapszolgáltatás a házhoz menő 
pet palack zsákos gyűjtéssel +  KEOP önrész célalap biztosításával (5/2/2) 

 
2,847 Ft/liter + ÁFA 

 
mely a 2008. évi bővített díjhoz képest 

 
 16,77 %-os  emelést jelent  

 
egységnyi díj emelést növekedést jelent, mely  

2 fős háztartás esetén (60 l-es edényt feltételezve)    bruttó 128 Ft/hó, 
4 fős háztartás esetén (120 l-es edényt feltételezve) bruttó 255 Ft/hó 

növekedést jelent. 
 
 
 
 
IV. Verzió, azaz a 2008 évben már futó a bővített alapszolgáltatás a házhoz menő 
pet palack zsákos gyűjtés 10 db zsák/háztartás Rekultív Kft. általi biztosításával 
(5/2/1) +  KEOP önrész célalap biztosításával (5/2/2) 

 
2,906 Ft/liter + ÁFA 

 
mely a 2008. évi bővített díjhoz képest 

 
 19,2 %-os  emelést jelent  

 
egységnyi díj emelést növekedést jelent, mely  

2 fős háztartás esetén (60 l-es edényt feltételezve)    bruttó 146 Ft/hó, 
4 fős háztartás esetén (120 l-es edényt feltételezve) bruttó 292 Ft/hó 

növekedést jelent. 
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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Jelen beadványunkban a díjképzési törvények szellemében beterjesztett  díjnövelési 
javaslatunk fő elemei az előterjesztésünkben szereplő 2008 évi szakmai 
többletprogramunk megvalósításával járó többletköltség kimutatás mellett a 2009 
évre előterjesztett 4,5 %-os inflációs ráta, illetve a  fejlesztési alap, melyet a 
beadványunkban leírtak alapján a házhoz menő zsákos pet palack gyűjtés 
bevezetése és a szelektív szigetes gyűjtés fokozott intenzitása indokol. 
   
A teljes díjnövelési javaslatunk a 2008 évben bevezetett többlet célalapok 
megtartásával 8,58 %-os díjemelést jelent.  
A KEOP önrész célalap növekménnyel, és a házhoz menő gyűjtésnél a Kft által 
biztosítandó zsák célalappal együtt a díjnövekedés 19,2 %. 
 
Összefoglalva a 64/2008.(III.28) Kormányrendelet határozza meg a közszolgáltatási 
díj megállapításának részletes szabályait, az önköltségszámítás tételeit és a 
díjkalkuláció módját. Továbbá a 20/2006. (IV. 5 rendelet a hulladéklerakással, 
valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről című  
KvVM rendelet pedig a regionális hulladékkezelő üzemeltetéséből fakadó feladatokat 
szabályozza.  
Jelen beadványunk 5. pontjában szerepel az előzetesen említett hatályos törvényi 
szabályok betartásaihoz szükséges alapdíj kalkuláció.  
 
A 64/2008.(III.28)  Kormányrendelet rendelkezik arról, hogy az Önkormányzat mint 
árhatóság a kalkulált díjnál alacsonyabbat elfogadhat, azonban a kieső részt – a 
különbözetet – köteles szolgáltatója részére megtéríteni. 
 
Kérem Önöket, hogy a 2009. évi hulladékszállítási díjat, - mint közszolgáltatási díjat - 
figyelembe véve a közelmúltban érvénybe lépett törvényi kötelezőségek betartását ill. 
az elkövetkezendő várható komoly kiadásokat, az elkövetkezendő képviselő testületi 
ülésükön, a jelen díj megállapítási kérelem szerint elfogadni szíveskedjenek. 
Reményeink szerint a közszolgáltatást a tapasztalható kedvezőtlen hatások ellenére 
is fenn tudjuk tartani, sőt a 2008 évben tapasztalható – és önök által közös 
fórumaikon visszaigazolt - fejlődésünket továbbra is fenn tudjuk tartani. 
Ehhez kérem a beterjesztésünk elfogadását. 
 
 
Jelen, 2009. évi lakossági hulladékszállítási díj megállapításának kérelme a 
melléklettel együtt 15 számozott oldalból áll. 
 
 
Mosonmagyaróvár, 2008-11-17 
 

Tisztelettel: 
 
 
              Nagy Lajos 
        ügyvezető igazgató 
 

 21 



Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2008.(XII.30.) 
rendelete 

a 2009. évre érvényes lakossági hulladékszállítási díj megállapításáról 
 
 
Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 
2000. évi XLIII. tv. 23. §, valamint a 169/2007.(VI.28.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján a következők szerint rendelkezik: 
 
 

1. §  
 

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete közigazgatási területén a lakossági 
hulladékszállítási díj mértékét a Rekultív Kft. díjkalkulációja alapján az alábbiakban 
határozza meg 2009. január 1-től: 
 
 
 
60 literes szemétgyűjtő edény:   171 Ft/ürítés + ÁFA 
80 literes szemétgyűjtő edény:   228 Ft/ürítés + ÁFA 
110 literes szemétgyűjtő edény:   313 Ft/ürítés + ÁFA 
120 literes szemétgyűjtő edény:   342 Ft/ürítés + ÁFA 
 
 
 

2. § 
 
Jelen rendelet 2009. január 1-jén lép hatályba. Ezzel egyidejűleg Rábakecöl Község 
Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2007.(XII.28.) rendelete hatályát veszti. 
 
 
 
 
 
  Tuba Erik                                                  Dr. Gál László  
polgármester                                      jegyző 
 
 
 
Záradék: 
 
Jelen rendelet kihirdetése 2008. december 30-án megtörtént. 
 
 
Rábakecöl, 2008. december 30.  
 
 
 

         Dr. Gál László 
                                                  jegyző 
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Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2008.(XII.30.) 
rendelete a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi 

csatornamű használatáért fizetendő díjak megállapításáról 
 
 

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Árak megállapításáról” szóló 
1990. évi LXXXVII. tv. 7. § (1) és 11. § (1) bekezdésének felhatalmazása alapján a közüzemi 
vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő árak 
megállapításáról a következő rendeletet alkotja. 
 
 

1. § 
 
 

(1) Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete közigazgatási területén a 
PANNON-VÍZ ZRT. Közgyűlési határozata alapján a közüzemi ivóvíz és 
csatornaszolgáltatás díját a jelen rendelet Mellékletében foglalt táblázat szerint 
határozza meg. 
 

(2) A 2009. évi ivóvíz szolgáltatás és szennyvízelvezetés díjszámításának alapját a 
Függelék tartalmazza. 
 

 
2. § 
 
 

Jelen rendelet 2009. január 1-én lép hatályba. Ezzel egyidejűleg Rábakecöl Község 
Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2007.(XII.28.) rendelete hatályát veszti. 
 
 
 
 
 
 
  Tuba Erik                  Dr. Gál László  
polgármester                jegyző 
 
 
 
 
Záradék: 
 
Jelen rendelet kihirdetése 2008. december 30-án megtörtént. 
 
 
Rábakecöl, 2008. december 30. 
 
 

Dr. Gál László 
                                                                                                                                     jegyző 
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MELLÉKLET 
 
 

Az ivóvíz szolgáltatás 2009. évi díja a következő 
 

1. Alapdíj (Ft/hó+Áfa) 
 
 Lakosság Állami, 

nyzati és 
egyéb 
intézmények 

Közület 

átalánydíjas 
 

240 240 250 

NA 13 mellékvízmérő 
 

240 240 250 

NA 13 vízmérő 
 

240 240 250 

NA 20 mellékvízmérő 
 

575 575 975 

NA 20 vízmérő 
 

920 920 975 

NA 25 mellékvízmérő 
 

1 215 1 215 1 780 

NA 25 vízmérő 
 

1 730 1 730 1 780 

NA 30 vízmérő 
 

2 420 2 420 2 530 

NA 40 vízmérő 
 

4 830 4 830 5 060 

NA 50 vízmérő 
 

9 660 9 660 10 120 

NA 65 vízmérő 
 

11 500 11 500 12 020 

NA 80 vízmérő 
 

13 280 13 280 13 910 

NA 100 vízmérő 
 

18 110 18 110 18 970 

NA 150 vízmérő 
 

24 140 24 140 25 290 

NA 200 vízmérő 
 

34 490 34 490 37 940 

önkormá

 
2. Fogyasztástól függő m³ díj 

 
a.) Lakosság:       173 Ft/m³ + ÁFA 
b.) Állami, önkormányzati és egyéb intézmények:  173 Ft/m³ + ÁFA 
c.) Közület:       193 Ft/m³ + ÁFA 
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A szennyvízszolgáltatás 2009. évi díja a következő 
 

1. Fogyasztástól függő m³ díj: 
 

a.) Lakossági díj környezetterhelési díj nélkül:   343 Ft/m³ + ÁFA 
Környezetterhelési díj:         8 Ft/m³ + ÁFA 
Lakossági díj:       351 Ft/m³ + ÁFA 

 
b.) Állami, önkormányzati és egyéb intézmények díja   

Környezetterhelési díj nélkül:    343 Ft/m³ + ÁFA     
Környezetterhelési díj:         8 Ft/m³ + ÁFA 
Állami, önkormányzati és egyéb intézmények díj:  351 Ft/m³ + ÁFA 

 
c.) Közületi díj környezetterhelési díj nélkül:   398 Ft/m³ + ÁFA 

Környezetterhelési díj:         8 Ft/m³ + ÁFA 
Közületi díj:       406 Ft/m³ + ÁFA 

 
2. Csapadékvíz-elvezetés díja: 

 
a.) Lakossági:       351 Ft/m³ + ÁFA 
b.) Állami, önkormányzati és egyéb intézmények:  351 Ft/m³ + ÁFA 
c.) Közületi:       406 Ft/m³ + ÁFA  
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FÜGGELÉK 
 
 

A 2009. évi ivóvíz szolgáltatás és szennyvízelvezetés díjszámításának alapja az 
alábbiak: 
 

I. Általános rendelkezés 
 
A PANNON-VÍZ ZRT. működési területén az ivóvíz szolgáltatási díj alapja a fogyasztóhoz 
felszerelt vízórán mért fogyasztás. 
Azon fogyasztási helyekre, ahol a fogyasztó önhibáján kívül vízmérő nem szerelhető, a 
8/2000.(X.18.) KöViM rendelet alapján meghatározott fogyasztási mennyiség az irányadó. Ha 
a fogyasztónál saját költségén szennyvízmérő került kiépítésre, a díj alapja a szennyvízórán 
mért fogyasztás, ellenkező esetben a számlázás alapja az ivóvízfogyasztás. 
 
Amennyiben a fogyasztó, a PANNON-VÍZ ZRT. engedélyével vezet csapadékvizet az 
egyesített rendszerbe, a díjszámítás alapja a mindenkor érvényes szennyvízszolgáltatás díja. 
 
Fogalom meghatározás 
 
Települési szennyvíz: háztartási vagy háztartási, valamint ipari szennyvíz és/vagy 
csapadékvíz keveréke. 
 
Csapadékvíz-elvezetés díja: a víziközművek működtetése során végzett vízellátás, 
szennyvízelvezetés (elhelyezés és tisztítás), valamint egyesített rendszer esetén a csapadékvíz-
elvezetés közüzemi tevékenység. Az elvezetett csapadékvíz mennyiség alapján csapadékvíz-
elvezetés díjat kell számlázni. 
 
Csapadékvíz mennyiségi meghatározásának módja 
 

Felület x 10 éves csapadékvíz átlag x lefolyási tényező / 365 nap = m³/nap 
 

Felület: csapadékvízgyűjtő felület nagysága (tetőfelület + szilárd burkolat): m² 
10 éves csapadékvíz átlag: az Országos Meteorológiai Szolgálat adatai alapján: mm/év/m² 
Lefolyási tényező: 0,68 a PANNON-VÍZ ZRT. teljes területén egységes (az MI-10-455/2-
1988 műszaki irányelv szerint) 
 
Számlázott csapadékvíz-elvezetési díjtétel: a fenti képletre számított m³ x csapadékvíz-
elvezetési díj, melyről a PANNON-VÍZ ZRT. megállapodás szerinti időszakonként (havonta, 
negyedévente, stb.) számlát állít ki a fogyasztó felé. 
 
Lefolyási tényező: a lehullott csapadéknak a csatornába jutó hányadát kifejező szám. 
Fogyasztás: ivóvíz vételezése és szennyvíz kibocsátása, továbbiakban fogyasztás. 
 
Lakossági fogyasztás 

a.) az a vízhasználat, amikor a természetes személy a közüzemi vízműből szolgáltatott 
ivóvizet kizárólag ivó- és háztartási víz szükségletének kielégítése céljára használja 
fel, továbbá 
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b.) az a vízhasználat, amikor a természetes személy a lakástól műszakilag el nem 
különített telephelyén vállalkozást folytat, de a vállalkozási célú ivóvíz-felhasználás a 
lakó-üdülő ingatlan vízfogyasztásánál figyelembe vehető átalánymennyiségek 
mértékét nem haladja meg, továbbá 

c.) az a vízhasználat, amikor a természetes személy ivó- és háztartási szükségletének 
kielégítése céljából kizárólag a közkifolyót használja, továbbá 

d.) az a.), b.), c.) ponttal összefüggő szennyvíz kibocsátás. 
 
Állami, önkormányzati és egyéb intézmények fogyasztása 

a.) az a vízhasználat, amikor a megyei, regionális illetve országos feladatot ellátó, állami 
költségvetésből működő hivatalok, intézmények az ivóvizet közfeladat ellátására 
használják fel, továbbá 

b.) az a vízhasználat, amikor az önkormányzati hivatalok, intézmények az ivóvizet 
közfeladat ellátásra használják, fel, illetve a hőszolgáltatók által a lakosságnak és jelen 
fogyasztói csoportba tartozó szervezeteknek szolgáltatott melegvíz előállításához 
szükséges ivóvíz, továbbá 

c.) az a vízhasználat, amikor az egyházi, alapítványi hivatalok, intézmények, továbbá 
amikor az orvosi rendelők az ivóvizet közfeladat ellátására használják fel, továbbá  

d.) az a.), b.), c.) ponttal összefüggő szennyvíz kibocsátás. 
 
Közületi fogyasztás 
 
Az a vízfogyasztás, ami nem minősül sem lakossági, sem állami, önkormányzati és egyéb 
intézményi fogyasztásnak. 
 
A közkifolyóknak és tűzcsapoknak nem háztartási vízszükséglet (pl.: építkezés, gépkocsi 
mosás, stb.) kielégítése céljából – a polgármester és a szolgáltató hozzájárulása alapján – 
történő igénybe vétele esetén, a vízfogyasztás mennyiségét a szolgáltató műszaki számítással 
állapítja meg. A felhasznált víz díját ez esetben a hozzájárulását kérőnek kell megfizetnie. 
 
Szabálytalan víziközmű használat 

1. A PANNON-VÍZ ZRT. működési területén a fogyasztó szabálytalanul használja a 
víziközműveket, ha: 
a.) ivóvízbekötést (csatlakozást) létesít a PANNON-VÍZ ZRT. (szolgáltató) 

hozzájárulása nélkül, továbbá ivóvizet vételez a vízmérő megkerülésével, vagy 
kiiktatásával, továbbá a mérés befolyásolásával (a mérés befolyásolását 
valószínűsíti, ha a vízmérőn az illetéktelen beavatkozás, leszerelés céljából 
felszerelt zár, plomba sérült) 

b.) az ivóvíz közműhálózatba kapcsolt házi ivóvíz hálózatot helyi (egyedi) 
vízbeszerzéshez kapcsolat vezetékkel (hálózattal) összeköti 

c.) szennyvízbekötést létesít a szolgáltató hozzájárulása nélkül, vagy az ingatlanon 
keletkező szennyvizet más módon a szennyvízelvezető közműbe vezeti 

d.) a házi vízellátó rendszerből, vagy a szolgáltató hozzájárulásával felszerelt locsolási 
vízmérőn át vételezett vízből keletkezett szennyvizet a szolgáltató hozzájárulása 
nélkül a szennyvízelvezető közműbe juttatja 

e.) csapadékvizet – a szolgáltató engedélye nélkül – a szennyvízelvezető rendszerbe 
vezeti 

f.) a szennyvízelvezető rendszerbe a hatályos jogszabály által – a szolgáltató 
engedélye nélkül – meg nem engedett minőségű szennyvizet vezet be 

 

 27 



2. Szabálytalan közműhasználat megállapítása esetén a fogyasztó a szabálytalanul 
vételezett ivóvíz, illetve a szabálytalanul elvezetett szennyvíz, valamint csapadékvíz 
díját a szabálytalan közműhasználat kezdetétől, a szabálytalanság megszüntetéséig 
terjedő időszakra köteles megfizetni a szolgáltató számlája ellenében. 
 

3. Amennyiben a fogyasztó a szabálytalan közműhasználat kezdetét hitelt érdemlően 
nem bizonyítja, a szabálytalan használatot a közmű kiépítése és a rácsatlakozási 
lehetőség megnyíltának időpontjától, de legfeljebb a Polgári törvénykönyvről szóló 
1959. évi IV. törvény 324. § (1) bekezdése szerinti elévülési idő tartamára 
visszamenően kell megállapítani. 
 

4. A szabálytalan közműhasználat időszakára eső ivóvíz illetve szennyvíz (csapadékvíz) 
mennyiséget a szolgáltató a mindenkor érvényes szennyvízdíjjal számlázza. 

 
 

II. Lakó és üdülőingatlanok vízfogyasztásának figyelembe vehető 
átalánymennyiségei 

 
1. Beépített ingatlanok (telkek) 

 
1.1. udvari csappal 40 l/fő/nap 
1.2. épületen belüli, de lakáson kívüli közös vízcsappal* 60 l/fő/nap 
1.3. mint 1.2., de lakáson kívüli közös vízöblítéses WC-vel 75 l/fő/nap 
1.4. épületen belüli, lakásokon belüli vízcsappal* 65 l/fő/nap 
1.5. mint 1.4., de épületen belüli, lakáson kívüli közös vízöblítéses WC-vel  

     80 l/fő/nap 
1.6. épületen belül, lakásokon belüli vízcsappal és vízöblítéses WC-vel 95 l/fő/nap 
1.7. épületen belüli, lakásokon belüli vízcsapokkal, vízöblítéses WC-vel, 

hagyományos fűtésű (fürdőhengeres) fürdőszobával 120 l/fő/nap  
1.8. mint 1.7., de hagyományos fűtésű helyett egyedi éjszakai áramfelvételes 

vízmelegítővel 150 l/fő/nap 
1.9. mint 1.8., de központi melegvízellátással, illetőleg nem korlátozott fűtésű 

egyedi vízmelegítővel 180 l/fő/nap 
 

2. Házikert locsolás 
 
Az ingatlan beépítetlen területen, de legfeljebb az ingatlanterület 50%-ának 
alapulvételével 1 l/m²/nap. 

 
3. Gépkocsimosás (tömlővel) 400 l/szgk/hó 

 
4. Állatállomány itatása (számosállatonként) 40 l/db/nap 

 
5. Közkifolyókon fogyasztott víz átalánymennyiséget 150 m-es körzetben lakók száma 

szerint 30 l/fő/nap 
 

6. A személyi tulajdonban álló – vállalkozáson kívüli – nyaralók, üdülők, házikertek 
esetében az 1/1.1-1.3. pontokban megállapított átalánymennyiségek alapján évente 
összesen öt hónapra (május-szeptember hónapokra) kell az ivóvíz-szolgáltatási és 
szennyvízelvezetési díjat felszámítani.  
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III. Locsolási kedvezmény 
 
1. A locsolási kedvezmény érvényesítésekor a szennyvízelvezetési díj számításánál a 

május 1-től augusztus 31-ig terjedő időszakra vonatkozó vízfogyasztás 10%-kal 
csökkentett, korrigált mennyiségét kell figyelembe venni. 
 

2. A locsolási kedvezmény igénylésére szolgáló formanyomtatványt a fogyasztónak 
legkésőbb április 15-ig kell benyújtania a szolgáltató részére. 
 

3. A díjszámítás alapjául szolgáló mennyiségi korrekció annak a fogyasztónak adható, 
aki rendelkezik érvényes szolgáltatási szerződéssel, de nem rendelkezik 
szennyvízmérővel, illetve locsolómérővel. 
 

4. A korrekció csak a bekötési vízmérőre (főmérőre) kiszámlázott vízmennyiségre, 
illetve átalány ivóvízfogyasztás elszámolása esetén adható. 
 

5. Szolgáltató a locsolási célú víz felhasználási korrekciójára vonatkozó igényt azon 
fogyasztónál utasíthatja el, akinek: 
a.) locsolási célú ivóvízszükségletének kielégítésére a szolgáltatói közműhálózaton 

kívüli egyéb alternatív – saját tulajdonú kút, vásárolt víz, felszíni vízhasználat – 
vízbeszerzési lehetősége van. 

b.) locsolóvíz korrekció érvényesítést megelőzően a szolgáltató felé 30 napon túli 
díjhátraléka van. 
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R Á B A K E C Ö L  K Ö Z S É G  

 Ö N K O R M Á N Y Z A T  
K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K  

M U N K A T E R V E  
2 0 0 9 .  

 
 

Időpont, Napirendek 
 
2009. január (26.) 
 
1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző ülés óta tett 

intézkedésekről. 
2. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési tervezetének megtárgyalása. 
3. A szociális és a letelepedési támogatásról szóló rendelet felülvizsgálata 
4. A környezeti állapot javítását célzó pályázatok kihirdetése 
5. Különfélék, bejelentések. 

 
 

2009. március (2.) 
 
1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett 

fontosabb intézkedésekről, eseményekről. 
2. A 2009. évi költségvetés elfogadása. 
3. Beszámoló a 2008. évi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról. 
4. Döntést igénylő ügyek. 
5. Különfélék, bejelentések. 
 
 
2009. március (30.) 
 
1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett 

fontosabb intézkedésekről, eseményekről. 
2. Tájékoztató az óvoda pedagógiai munkájáról. 
3. 2009/2010. tanévben indítható nevelési és oktatási csoportok meghatározása 
4. Pályázat kiírása a 19/2006. rendelet alapján. 
5. Közbeszerzési terv elfogadása 
6. Különfélék, bejelentések. 

 
2009. március (30.) 

Közmeghallgatás: 
1. Beszámoló a 2008. évi önkormányzati feladatok teljesítéséről 
2. Tájékoztató a 2009. évi fejlesztési tervekről 
3. Lakossági észrevételek 
4. Különfélék, bejelentések 
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2009. április (27.) 
 
1. Beszámoló a Könyvtár és a Művelődési ház és működéséről 
2. Beszámoló a „Rábakecöl Iskoláért” alapítvány gazdálkodásáról az 1959. IV. tv. 74/G. §. 

(8) bekezdésében foglaltaknak megfelelően 
3. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett 

fontosabb intézkedésekről, eseményekről. 
4. Belső ellenőrzési beszámoló 
5. Falunapi célkitűzések meghatározása 
6. Különfélék, bejelentések. 
 
 
2009. május (25.) 
 
1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett 

fontosabb intézkedésekről, eseményekről. 
2. Gyermekjóléti- gyermekvédelmi feladatok ellátásának átfogó értékelése, Családsegítő 

Szolgálat beszámolója 
3. Döntést igénylő ügyek. 
4. Különfélék, bejelentések. 
 
 
2009. június (29.) 
 
1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett 

fontosabb intézkedésekről, eseményekről. 
2. Falunapi rendezvénnyel kapcsolatos előkészületek és feladatok, programterv 
3. Döntést igénylő ügyek. 
4. Különfélék, bejelentések. 
 
 
2009. július (27.) 
 
1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett 

fontosabb intézkedésekről, eseményekről. 
2. Beszámoló a Kábel TV üzemeltetéséről, fejlesztéséről 
3. Pályázat kiírása a 19/2006. rendelet alapján. 
4. Döntést igénylő ügyek. 
5. Különfélék, bejelentések. 
 
 
2009. augusztus (31.) 
 
1. Beszámoló a község egészségügyi helyzetéről (háziorvos, gyermekorvos, védőnő) 
2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett 

fontosabb intézkedésekről, eseményekről. 
3. Beszámoló a 2009. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről és a szükséges 

átcsoportosításoktól. 
4. Döntési igénylő ügyek. 
5. Különfélék, bejelentések. 
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2009. szeptember (28.) 
 
1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett 

fontosabb intézkedésekről, eseményekről. 
2. Beszámoló a Mikrotérségi ÁMK működéséről 
3. Döntést igénylő ügyek. 
4. Különfélék, bejelentések. 
 
2009. október (26.) 
 
1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett 

fontosabb intézkedésekről, eseményekről. 
2. 2010. évi belső ellenőrzési terv elfogadása 
3. Idősek Napja rendezvény előkészületeinek megbeszélése 
4. Beszámoló a körjegyzőség működéséről 
5. Különfélék, bejelentések. 

 
 
2009. november (26.) 
 
1. Tájékoztató a településünk közrend és közbiztonságának helyzetéről. 
2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett 

fontosabb intézkedésekről, eseményekről 
3. A 2010. évi költségvetési koncepció megtárgyalása 
4. Beszámoló a 2009. évi költségvetés ¾ évi teljesítéséről és a szükséges 

átcsoportosításokról. 
5. Pályázat kiírása a 19/2006. rendelet alapján. 
6. Döntést igénylő ügyek. 

 
2009. december (12.)Közmeghallgatás: 
1. 2010. évi költségvetési koncepció ismertetése 
2. Lakossági igények felmérése a 2010. évi költségvetés tervezéséhez 
3. Lakóhely környezeti állapotáról beszámoló 
4. Különfélék, bejelentések 
 

 
2009. december (21.) 
 
1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett 

fontosabb intézkedésekről, eseményekről 
2. Közüzemi szolgáltatások 2010. évi díjmegállapítása 
3. 2010. évi bérleti díjak megállapítása 
4. Különfélék, bejelentések 
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Rábakecöl Község Önkormányzata 
Tuba Erik polgármester 
Cím:  H-9344 Rábakecöl, Kossuth u. 129. 
Tel/Fax: 96/257-529 
E-mail: rabakecol@t-online.hu 
Honlap: www.rabakecol.hu 

Rábakecöl Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének ülése 
2008. december 15. 

8. napirend: Központi háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyeleti feladatok 
ellátásáról szóló megállapodás 

Előterjesztés 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Kis-Rába menti Háziorvosi Ügyelet társulásában részt vevő önkormányzatok megbízták a 
Kapuvár-Beledi Kistérség Többcélú Társulását a közbeszerzési eljárás lebonyolításával, az 
ajánlatok elbírálásával és a szerződés megkötésével.  

A Többcélú Társulás az ajánlattételi felhívást közzétette, a beérkezett ajánlatokat elbírálta. A 
legkedvezőbb ajánlatot, a füzesabonyi székhelyű OXYTRANS Egészségügyi Szolgáltató Kft. 
adta, mely vállalkozás nyerte el 2009. január 1-jétől a központi háziorvosi, házi 
gyermekorvosi ügyelet működtetésének jogát.  

A fenti eljárást megelőzően e feladat ellátására a kistérség 17 települése, továbbá Csapod, 
Csáfordjánosfa, Csér, Iván, Pusztacsalád és Répceszemere községek önkormányzatai társulási 
megállapodást kötöttek 2004. július 19-én. A társulási megállapodásban 2004. szeptember 1-
től határozatlan időre a társult önkormányzatok megbízták Kapuvár Városi Önkormányzatot, 
hogy a Lumniczer Sándor Kórház-Rendelőintézeten keresztül biztosítsa a központi háziorvosi 
ügyeletet. A kötelező önkormányzati feladat vállalkozásába adásával ezt a jelenleg is hatályos 
társulás megállapodást meg kell szüntetni, és új megállapodást kell kötni.  
Az előterjesztés mellékletét képező Megállapodás-tervezet szerint a Kis-Rába menti Központi 
Háziorvosi Ügyelet ellátási területéhez tartozó települések bízzák meg a Kapuvár-Beledi 
Kistérség Többcélú Társulását a központi háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyeleti feladatok 
ellátásával. A későbbiekben – amennyiben új közbeszerzési eljárás lebonyolítására lenne 
szükség – a Többcélú Társulás bonyolítaná a központi ügyelettel kapcsolatos közbeszerzési 
eljárást, bírálná el az ajánlatokat, és kötné meg a feladatátvállalási szerződést. A Társulásnak 
lenne joga a szerződést megszüntetni is. Az eszközhasználati díjat a Többcélú Társulás szedné 
be, és lenne jogosult annak felhasználására. Az eszközhasználati díjat a Társulás döntése 
alapján azonban kizárólagosan a központi ügyelettel kapcsolatban felmerülő kiadásokra 
fordíthatnák. 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy támogassák a jelenlegi társulás megszűnését, 
valamint a mellékletként csatolt megállapodás elfogadását. 

 
Rábakecöl, 2008. december 3. 
            Tuba Erik 
          polgármester 
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MMEEGGÁÁLLLLAAPPOODDÁÁSS  
KK zzöö ppoonnttii  hháázziioorrvvoossii,,  hháázzii  ggyyeerrmmeekkoorrvvoossii  üüggyy tteellee ii  ffeellaaddaattookk  eellllááttáássáárraa  

 amely létrejött egyrészről:  Babót Község Önkormányzata 
 9351 Babót, Ady u. 3. 
 képviseli: Molnár János polgármester 
 mint megbízó, 
 (továbbiakban: Megbízó) 

 Beled Nagyközség Önkormányzata 
 9343 Beled, Rákóczi u. 137. 
 képviseli: Tompáné Balogh Mária polgármester 
 mint megbízó, 
 (továbbiakban: Megbízó) 

 Cirák Község Önkormányzata 
 9364 Cirák, Fő u. 6. 
 képviseli: Tóth Sándor polgármester 
 mint megbízó, 
 (továbbiakban: Megbízó) 

 Csapod Község Önkormányzata 
 9362 Csapod, fő u. 21. 
 képviseli: Kocsis László polgármester 
 mint megbízó, 
 (továbbiakban: Megbízó) 

 Csáfordjánosfa Község Önkormányzata 
 9375 Csáfordjánosfa, Hunyadi u. 1. 
 képviseli: Titkovics Pál polgármester 
 mint megbízó, 
 (továbbiakban: Megbízó) 

 Csér Község Önkormányzata 
 9375 Csér, Fő u. 44. 
 képviseli: Várallyay István polgármester 
 mint megbízó, 
 (továbbiakban: Megbízó) 

 Dénesfa Község Önkormányzata 
 9365 Dénesfa, Fő u. 11. 
 képviseli: Takács Lajos polgármester 
 mint megbízó, 
 (továbbiakban: Megbízó) 

 Edve Község Önkormányzata 
 9343 Edve, Petőfi u. 60. 
 képviseli: Imre László Csaba polgármester 
 mint megbízó, 
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 (továbbiakban: Megbízó) 

 Gyóró Község Önkormányzata 
 9363 Gyóró, Fő u. 7. 
 képviseli: Ötvös László polgármester 
 mint megbízó, 
 (továbbiakban: Megbízó) 

 Himod Község Önkormányzata 
 9362 Himod, Kossuth u. 1. 
 képviseli: Dr. Pődör Péterné polgármester 
 mint megbízó, 
 (továbbiakban: Megbízó) 

 Hövej Község Önkormányzata 
 9361 Hövej, Fő u. 52. 
 képviseli: Dr. Némethné István Erzsébet polgármester 
 mint megbízó, 
 (továbbiakban: Megbízó) 

 Iván Község Önkormányzata 
 9374 Iván, Fő u. 84. 
 képviseli: Linter Tibor polgármester 
 mint megbízó, 
 (továbbiakban: Megbízó) 

 Kapuvár Városi Önkormányzat 
 9330 Kapuvár, Fő tér 1. 
 képviseli: Hámori György polgármester 
 mint megbízó, 
 (továbbiakban: Megbízó) 

 Kisfalud Község Önkormányzata 
 9341 Kisfalud, Kossuth u. 61. 
 képviseli: Balogh István polgármester 
 mint megbízó, 
 (továbbiakban: Megbízó) 

 Mihályi Község Önkormányzata 
 9342 Mihályi, Kisfaludy u. 19. 
 képviseli: Pap Lajosné polgármester 
 mint megbízó, 
 (továbbiakban: Megbízó) 

 Osli Község Önkormányzata 
 9354 Osli, Fő u. 9. 
 képviseli: Fodor József polgármester 
 mint megbízó, 
 (továbbiakban: Megbízó) 

 Pusztacsalád Község Önkormányzata 
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 9373 Pusztacsalád, Fő u. 64. 
 képviseli: Balogh Ferenc Gyuláné polgármester 
 mint megbízó, 
 (továbbiakban: Megbízó) 

 

 Rábakecöl Község Önkormányzata 
 9344 Rábakecöl, Kossuth u. 129. 
 képviseli: Tuba Erik polgármester 
 mint megbízó, 
 (továbbiakban: Megbízó) 

 Répceszemere Község Önkormányzata 
 9375 Répceszemere, Fő u. 60. 
 képviseli: Radics László polgármester 
 mint megbízó, 
 (továbbiakban: Megbízó) 

 Szárföld Község Önkormányzata 
 9353 Szárföld, Fő u. 16. 
 képviseli: Horváth Ferenc polgármester 
 mint megbízó, 
 (továbbiakban: Megbízó) 

 Vadosfa Község Önkormányzata 
 9346 Vadosfa, Kossuth u. 19. 
 képviseli: Szakács Lajos polgármester 
 mint megbízó, 
 (továbbiakban: Megbízó) 

 Vásárosfalu Község Önkormányzata 
 9343 Vásárosfalu, Fő u. 38. 
 képviseli: Molnár Sándor polgármester 
 mint megbízó, 
 (továbbiakban: Megbízó) 

 Veszkény Község Önkormányzata 
 9352 Veszkény, Fő u. 63. 
 képviseli: Matzkó János polgármester 
 mint megbízó, 
 (továbbiakban: Megbízó) 

 Vitnyéd Község Önkormányzata 
 9371 Vitnyéd, Fő u. 7. 
 képviseli: Tóth Kálmán polgármester 
 mint megbízó, 
 (továbbiakban: Megbízó) 

 másrészről:  Kapuvár-Beledi Kistérség Többcélú Társulása 
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 9330 Kapuvár, Fő tér 1. 
 képviseli: Hámori György társulás elnöke 
 mint megbízott, 
 (továbbiakban: Megbízott) 

között a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. tv. 
2. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltak keretében a központi háziorvosi, házi gyermekorvosi 
ügyeleti feladatok ellátására. 

1. A Megbízók megbízzák a Megbízottat a települések által működtetett háziorvosi, házi 
gyermekorvosi szolgálatok ellátási területéhez tartozó összlakosság központi ügyeleti 
feladatai ellátásának biztosításával. E feladatok közé tartozik többek között a központi 
ügyelet közbeszerzési eljárásának előkészítése, lebonyolítása, az ajánlattételi felhívás 
közzététele, az ajánlatok elbírálása, és a Szolgáltatást végzővel a Feladatátvállalási ellátási 
szerződés megkötése, a Feladatátvállalási ellátási szerződés felmondása. 

2. Az 1. pontban meghatározott ügyeleti tevékenység ellátásának biztosításával a 
Megbízott a mindenkor hatályos jogszabályok és szakmai előírások szerint köteles 
gondoskodni.  

3. A központi háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyelet működtetéséhez szükséges 
helyiségeket Kapuvár Városi Önkormányzat biztosítja. A rendelő-, a váró-, és a 
mellékhelyiségek karbantartása, kisebb javítások elvégzése, illetve annak költségei a 
Szolgáltatást végzőt terhelik. 

4. A központi háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyelet ellátásához szükséges, 
jogszabályban meghatározott szakmai minimumfeltételek biztosítása, a Megyei 
Egészségbiztosítási Pénztárral a finanszírozási szerződés megkötése, a működéshez 
szükséges ÁNTSZ engedély megszerzése a Szolgáltatást végző feladata. 

5. A Megbízott jogosult a központi ügyelet működtetéséért az eszközhasználati díj 
beszedésére. Az így befolyt bevételt köteles elkülönítve nyilvántartani. Az 
eszközhasználati díjból befolyt bevételt csak a központi háziorvosi, házi gyermekorvosi 
ügyelet működtetésével kapcsolatos feladatok ellátására, eszközbeszerzésre, 
gépjárműbeszerzésre, továbbá az épület nagykarbantartási munkáira, felújításra, a 
vezetékrendszer meghibásodásainak javítására lehet felhasználni. Az összeg 
felhasználásáról, és a megállapodás megszüntetetése esetén a keletkezett vagyon 
felosztásáról Kapuvár-Beledi Kistérség Többcélú Társulása jogosult dönteni. Az 
ellátásban részt vevő önkormányzatok a Megbízott központi ügyelettel kapcsolatos 
pénzügyi elszámolásaiba bármikor betekintést nyerhetnek, illetve azokról tájékoztatást 
kérhetnek. 

6. A Szolgáltatást végzővel kötött szerződés megszűnése esetén a Megbízott köteles 
soron kívül közbeszerzési eljárást indítani. Az eljárás eredménytelensége esetén, vagy 
egyéb okból a központi háziorvosi ügyeleti ellátás közbeszerzési eljárás lefolytatása 
akadályba ütközik, a Megbízott kezdeményezi az önkormányzatoknál a háziorvosi 
feladatokat ellátó orvosok kötelező ügyeleti feladatainak ellátását. 

7. A központi háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyelet működéséről Kapuvár-Beledi 
Kistérség Többcélú Társulása az ellátási területhez tartozó önkormányzatoknak évente 
egyszer köteles beszámolni a Többcélú Társulás ülésén. 
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8. A Megbízott jogosult az ellátás színvonalát évente végzett lakossági elégedettségi 
vizsgálattal mérni. Ennek érdekében a megbízó önkormányzatok hozzájárulnak ahhoz, 
hogy a Megbízott a településeken az elégedettségi vizsgálatot elvégezze.  

9. Jelen megállapodás jóváhagyásához, módosításához, valamint megszüntetéséhez 
valamennyi megbízó önkormányzat képviselő-testületének döntése szükséges. 

10. Jelen megállapodás 2009. január 1-jétől kezdődően határozatlan időre szól. A 
megállapodást felmondani a naptári év utolsó napjával lehet, melyről szóló döntést 
legalább három hónappal korábban köteles meghozni, és a megbízó önkormányzatok 
többi tagjával, valamint a Megbízottal közölni. 

Kapuvár, 2008. november 27. 

MEGBÍZÓK : 

B BBÓÓTT Község Képviselő-testülete nevében: BAA

  ………………………………..   
  Molnár János   
  polgármester   

B LLEEDD Nagyközség Képviselő-testülete nevében: BEE

  ……………………………….. 
  Tompáné Balogh Mária 
  polgármester 

C RRÁÁKK Község Képviselő-testülete nevében: CII

  ……………………………….. 
  Tóth Sándor  
  polgármester 

C AAPPOODD Község Képviselő-testülete nevében: CSS

  ……………………………….. 
  Kocsis László  
  polgármester 

C ÁÁFFOORRDDJJÁÁNNOOSSFFAA Község Képviselő-testülete nevében: CSS
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  ……………………………….. 
  Titkovics Pál  
  polgármester 

C ÉÉRR Község Képviselő-testülete nevében: CSS

  ……………………………….. 
  Várallyay István  
  polgármester 

D NNEESSFFAA Község Képviselő-testülete nevében: DÉÉ

  ……………………………….. 
  Takács Lajos  
  polgármester 
 

E VVEE Község Képviselő-testülete nevében: EDD

  ……………………………….. 
  Imre László  
  polgármester 

G ÓÓRRÓÓ Község Képviselő-testülete nevében: GYY

  ……………………………….. 
  Ötvös László  
  polgármester 

H MMOODD Község Képviselő-testülete nevében: HII

  ……………………………….. 
  Dr. Pődör Péterné  
  polgármester 

H VVEEJJ  Község Képviselő-testülete nevében: HÖÖ

  ……………………………….. 
  Dr. Némethné István Erzsébet 
  polgármester 
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I ÁÁNN Község Képviselő-testülete nevében: IVV

  ……………………………….. 
  Linter Tibor  
  polgármester 

K PPUUVVÁÁRR Városi Önkormányzat Képviselő-testülete nevében: KAA

  ……………………………….. 
  Hámori György  
  polgármester 

K SSFFAALLUUDD  Község Képviselő-testülete nevében: KII

  ……………………………….. 
  Balogh István  
  polgármester 
 

M HHÁÁLLYYII Község Képviselő-testülete nevében: MII

  ……………………………….. 
  Pap Lajosné  
  polgármester 

O LLII Község Képviselő-testülete nevében: OSS

  ……………………………….. 
  Fodor József  
  polgármester 

P SSZZTTAACCSSAALLÁÁDD Község Képviselő-testülete nevében: PUU

  ……………………………….. 
  Balogh Ferenc Gyuláné  
  polgármester 

R BBAAKKEECCÖÖLL Község Képviselő-testülete nevében: RÁÁ

  ……………………………….. 
  Tuba Erik  
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  polgármester 

R PPCCEESSZZEEMMEERREE Község Képviselő-testülete nevében: RÉÉ

  ……………………………….. 
  Radics László  
  polgármester 

S ÁÁRRFFÖÖLLDD Község Képviselő-testülete nevében: SZZ

  ……………………………….. 
  Horváth Ferenc  
  polgármester 

V DDOOSSFFAA Község Képviselő-testülete nevében: VAA

  ……………………………….. 
  Szakács Lajos  
  polgármester 
 
 

V SSÁÁRROOSSFFAALLUU Község Képviselő-testülete nevében: VÁÁ

  ……………………………….. 
  Molnár Sándor  
  polgármester 

V SSZZKKÉÉNNYY Község Képviselő-testülete nevében: VEE

  ……………………………….. 
  Matzkó János  
  polgármester 

V TTNNYYÉÉDD Község Képviselő-testülete nevében: VII

  ……………………………….. 
  Tóth Kálmán  
  polgármester 
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MEGBÍZOTT : 

K PPUUVVÁÁRR--B LLEEDDII  K SSTTÉÉRRSSÉÉGG  T BBBBCCÉÉLLÚÚ  T RRSSUULLÁÁSSAA  nneevvéébbeenn: BEE KII TÖÖ TÁÁKAA

  ………………………………..   
  Hámori György   
  Társulási Tanács elnöke   

Z ADÉK:ÁR  

A fenti Megállapodást a települések, továbbá a Többcélú Társulás az alábbi 
határozatukkal fogadták el: 

Megbízók: 

Babót Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
Beled Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 
Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
Csapod Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
Csáfordjánosfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete   
Csér Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
Dénesfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
Edve Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
Gyóró Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
Himod Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
Hövej Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
Iván Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
Kapuvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
Kisfalud Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
Mihályi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
Osli Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
Pusztacsalád Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
Rábakecöl Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
Répceszemere Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
Szárföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
Vadosfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
Vásárosfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
Veszkény Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
Vitnyéd Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
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Megbízott: 

Kapuvár-Beledi Kistérség Többcélú Társulása 
 


