K om ádi Város Ö nkorm ányzata
Képviselő-testületének
12/2012. (V.25.) önkorm ányzati rendelete

a települési szilárd hulladék közszolgáltatási díjának
megállapításáról

Komádi Város Önkormányzatának Képviselő-testületé a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében, 16. § (1) bekezdésében, valamint a
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (továbbiakban: Hgt.) 23. §-ában kapott
felhatalmazás alapján, a 64/2008.(111.28.) Korm. sz. rendeletben, valamint a 6/2007.(111.30.)
ÖKR. számú rendelet 15. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével,
Komádi Város Önkormányzat Képviselő-testületé Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 1/2011.(1.21.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében biztosított véleményezési
jogkörében eljárva, a képviselő-testület valamennyi bizottsága véleményének kikérésével a
következőket rendeli el:
1. §
Komádi város területén 2012. évben a magánszemélyeknek a háztartási szilárd hulladék
elszállításáért, ártalmatlanításáért és tárolásáért az alábbi díjat kell a közszolgáltató részére
fizetni:

1. )120 literes tároló edényzet díja

312,- Ft/ürítés

2. )240 literes tároló edényzet egyszeri ürítési díja:

624,- Ft/ürítés
2.860,- Ft/ürítés

3. )1 100 literes gurulós konténer ürítési díja:
4. ) Többlethulladék elszállítását szolgáló zsák díja:

165,- Ft/db

Hulladékgyűjtő zsákot és lerakási jegyet csak a szolgáltatón keresztül lehet vásárolni.
5.)

A Rendelet 1. §-ában meghatározott mindenkori hulladékkezelési közszolgáltatási díj
50 %-át az önkormányzat átvállalja azoktól a 65, életévüket betöltött, egyedül élő
személyektől, akiknek jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj
legkisebb összegének 250 %-át.
A támogatásra való jogosultság kezdete az életkor, illetve a jövedehni viszonyokban
bekövetkezett változást követő negyedév első napja, a támogatás megszüntetésének
időpontja a jogosultsági feltételek megszűnése hónapjának utolsó napja.
2. §

A rendelet 1. §-ában megállapított díjak az Általános Forgalmi Adót nem tartalmazzák.
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a települési szilárd hulladék közszolgáltatási díjának
megállapításáról

Komádi Város Önkormányzatának Képvlselö-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990,
évi LXV. tv. 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva,
valamint ahulladékgazdálkotlásról szóló 2000. évi XLIIJ. törvény (továbbiakban Hgt.) 23. íj
ában kapott felhatalmazás alapján,
Komódi Város Önkormányzat KépvíselŐ-testületc Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 7/2007.(111.29.) ÖKR. sz, rendelet 2, mellékletében biztosított véleményezési
jogkörében eljárva, a képviselő-testület valamennyi bizottsága véleményének kikérésével a
következőket rendeli el:
1.

Komádi város területén 2011. évben a magánszemélyeknek a háztartási szilárd hulladék
elszállításáért, ártalmatlanításáért és tárolásáért, a komposztálással együtt az alábbi díjat kell a
közszolgáltató részére fizetni:
1.)

120 literes tároló edényzet díja magánszemélyek számára:

304,-Ft/Ürítés

2.)

240 literes tároló edényzet egyszeri ürítési díja:

608,-Ft/ürítés

3. )

1100 literes gurulós konténer ürítési díja:

4.)

Többlethulladék elszállítását szolgáló zsák díja:

2.785,*- Ff/ürítés
160,- Ft/db

Hulladékgyűjtő zsákot és lerakási jegyet csak a szolgáltatón keresztül lehel vásárolni.
5.)

Az 1.) pontban meghatározott mindenkori hulladékkezelési közszolgáltatási díj 50 %át az önkormányzat átvállal a azoktól a 65. életévüket betöltött, egyedül élő
személyektől, akiknek jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj
legkisebb összegének 200 %-át.
A támogatásra való jogosultság kezdete az óléikor, illetve a jövedelmű viszonyokban
bekövetkezett változást követő negyedév első napja, a támogatás megszüntetésének
időpontja a jogosultsági feltételek megszűnése hónapjának utolsó napja.
2* §

A rendelet 1. §-ábun megállapított díjak az Általános Forgalmi Adói nem tartalmazzák.
3, §
(1) Ez a rendelet 20 í 1.január 1. napján lép hatályba
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(2) Hatályát veszti:
a települési szilárd

hulladék

közszolgáltatási

díjának

megállapításáréi

19/2009.(XI1.18.) ÖKR. sz. rendelet,

^4^■—
Tóth Ferenc
polgármester

A h d id n
Dr, Csóra Mária
jegyző

Záradék:
A rendelet kihirdetve

/ to-

^

\

"*

/ Dr, Csóra Mária
jegyzff

2010, december hó 3. napján
/

szóló

0654545022
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A Í4/2U10,(XII.03.). sz. önkorm ányzati rendelet
1. sz. melléklete
Díjkalkuláció 2011. év
a 64/2008. (III.28.) Korm. rendelet alapján
a)

..
'
c)
..
v
'

Hulladékkezelés költségei
Begyűjtés, szállítás költsége
Ártalmatlanítás költsége
Hasznosítás költsége (bevétellel
csökkentve)
Összesen

163 906
38 626

8Ft
eFt

3 388

eFt

193 921

eFt

53 208

eFt

104169

eFt

9 312

eFt

102 546

eFt

463 156

eFt

182 906 880

liter

Bezárás, rekultiváció, utógondozás,
monitorozás költsége
Számlázás, díjbeszedés költsége
Környezetvédelmi kiadás, hatósági
díjak, mérések, vizsgálatok
Elhasználódás,
felújítás,
pótlás,
korszerűsítés, bővítés költsége

Összes költség meghatározása
(bevétellel csökkentve)
Tényleges szolgáltatási mennyiség
1 literre jutó egységár meghatározása
Szolgáltatási díjak*
1 db 120 literes edényzet egyszeri
ürítésének díja
1 db 240 literes edényzet egyszeri
ürítésének díja
1 db 1.100 literes edényzet egyszeri
ürítésének díja
Többlethufladék elszállítását szolgáló
zsák díja
*A rendelet 4. § (1) b e ke cse etedén,

ö dijak

ez általános forgalmi adót nem tartalmazzák.

2,532

Ft/liter

304

Ft/Üriíéa

608

Ft/ürítés

2 785

Ft/Ürités

160

Ft/db

K om ádi Város Ö nkorm ányzata
Képviselő-testületének
14/2010.(XII,03.) számú önkorm ányzati rendelete

a települési szilárd hulladék közszolgáltatási díjának
megállapításáról

Komádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. tv. 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva,
valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (továbbiakban Hgt.) 23. §ában kapott felhatalmazás alapján,
Komádi Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 7/2007.(111.29.) ÖKR. sz. rendelet 2. mellékletében biztosított véleményezési
jogkörében eljárva, a képviselő-testület valamennyi bizottsága véleményének kikérésével a
következőket rendeli el:
1. §

Komádi város területén 2011. évben a magánszemélyeknek a háztartási szilárd hulladék
elszállításáért, ártalmatlanításáért és tárolásáért, a komposztálással együtt az alábbi díjat kell a
közszolgáltató részére fizetni:
1.)

120 literes tároló edényzet díja magánszemélyek számára:

304,-Ft/ürítés

2.)

240 literes tároló edényzet egyszeri ürítési díja:

608,-Ft/ürítés

3.)

1100 literes gurulós konténer ürítési díja:

4.)

Többlethulladék elszállítását szolgáló zsák díja:

2.785,- Ff/ürítés
160,- Ft/db

Hulladékgyűjtő zsákot és lerakási jegyet csak a szolgáltatón keresztül lehet vásárolni.
5.)

Az 1.) pontban meghatározott mindenkori hulladékkezelési közszolgáltatási díj 50 %át az önkormányzat átvállalja azoktól a 65. életévüket betöltött, egyedül élő
személyektől, akiknek jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj
legkisebb Összegének 200 %-át.
A támogatásra való jogosultság kezdete az életkor, illetve a jövedelmi viszonyokban
bekövetkezett változást követő negyedév első napja, a támogatás megszüntetésének
időpontja a jogosultsági feltételek megszűnése hónapjának utolsó napja.

2.

§

A rendelet 1. §-ában megállapított díjak az Általános Forgalmi Adót nem tartalmazzák.
3. §
(1) Ez a rendelet 2011.január 1. napján lép hatályba

A 14/2010.(XIL03.). sz. önkorm ányzati rendelet

1. sz, m elléklete
Díjkalkuláció 2011. év
a 64/2008. (III.28.) Korm, rendelet alapján
a)

..
'
c)
„
'
.
*

Hulladékkezelés költségéi
Begyűjtés, szállítás költsége
Ártalmatlanítás költsége
Hasznosítás költsége (bevétellel
csökkentve)
Összesen

153 906
38 626

eFt

3 388

eFt

193 921

eFt

53 208

eFt

104169

eFt

9 312

eFt

102 546

eFt

463156

eFt

182 906 880

liter

Bezárás, rekultiváció, utógondozás,
monitorozás költsége
Számlázás, díjbeszedés költsége
Környezetvédelmi kiadás, hatósági
díjak, mérések, vizsgálatok
Elhasználódás,
felújítás,
pótlás,
korszerűsítés, bővítés költsége

Összes költség meghatározása
(bevétellel csökkentve)
Tényleges szolgáltatási mennyiség
1 literre jutó egységár meghatározása

2,532

eFt

Ft/líter

Szolgáltatási díjak*
1 db 120 literes edényzet egyszeri
ürítésének díja
1 db 240 literes edényzet egyszeri
ürítésének díja
1 db 1.100 literes edényzet egyszeri
ürítésének díja
Többlethulladék elszállítását szolgáló
zsák díja
"A rendelet 4. § (1) bekezdése alapján, a díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.

304

Ft/ürftés

608

Fí/ürffés

2 785

Ff/ürftés

160

Ft/db

2?~JAN-e0Íi 15:41 FelíKOMfíDI PGLG.HIU.

0654545052

C i m:36 54 505269„.

Komátli Város Önkormányért fa
Képviselő-testületének
14/2010,(XII.Ö3,) számú önkorm ányzati r .............

a települési szilárd hulladék közszolgáltatási dijának
megállapításáról

Komád! Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990,
évi LXV. tv, 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva,
valamint a,hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLÍIJ. törvény (továbbiakban Hgt.) 23. §ában kapott felhatalmazás alapján,
Komád! Város önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 7/2007.(111.29.) ÖKR. sz. rendelet 2. mellékletében biztosított véleményezési
jogkörében eljárva, a képviselő-testület valamennyi bizottsága véleményének kikérésével a
következőket rendeli el:
1. 8

Komádi város területén 2011. évben a magánszemélyeknek a háztartási szilárd hulladék
elszállításáért, ártalmatlanításáért és tárolásáért, u komposztálással együtt az alábbi díjat kell a
közszolgáltató részére fizetni:
1.)

120 literes tároló edényzet díja magánszemélyek számára:

304,-Ft/ürftés

2.)

240 literes tároló edényzet egyszeri ürítési díja:

608,-.Ft/ürítés

3.)

1100 literes gurulós konténer ürítési d(ja:

4.)

Többlethuiiadék elszállítását szolgáló zsák díja:

2.78$,* Ft/ürítés
160,- Ft/db

Hulladékgyűjtő zsákot és lerakási jegyet csak a szolgáltatón keresztül lehet vásárolni.
5.)

Az 1.) pontban meghatározott mindenkori hulladékkezelési közszolgáltatási díj 50 %át az önkormányzat átvállalja azoktól a 65. életévüket betöltött, egyedül élő
személyektől, akiknek jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj
legkisebb összegének 200 %-át.
A támogatásra való jogosultság kezdete az életkor, illetve a jövedelmű viszonyokban
bekövetkezett változást követő negyedóv első napja, a támogatás megszűntetésének
időpontja a jogosultsági feltételek megszűnése hónapjának utolsó napja.
2. §

A rendelet 1. §-ában megállapított díjak az ÁJtaiános Forgalmi Adót nem tartalmazzák.
3. §
(1) Ez a rendelet 2011 január 1.. napján lép hatályba

P .l
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(2) Hatályát veszti:
a települési szilárd hulladék közszolgáltatási
19/2009.(XII,18.) ÖKU. sz. rendelet,

Tőtlt Ferenc
polgármester

Záradék:
A rendelet kihirdetve

2010, december hó 3* napján

díjának

megállapításáról

/t? l (U td 'k tM d e h )#
T>t\ Csóra Mária
jegyző

szóló

0654545022
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A !4/201Ö *(X IL03.). sz. Önkormányzati rendelet
1, sz. melléklete
Díjkalkuláció 2011. év
a 64/2008. (Ht.28.) Korm. rendelet alapján
a)

..
'
p)
..
a'
v
'

Hulladékkezelés költséget
Begyűjtés, szállítás költsége
Ártalmatlanítás költsége
Hasznosítás költsége (bevétellel
csökkentve)
Összesen
Bezárás, rekultiváció, utógondozás,
monitorozás költsége
$zámlázás, díjbeszedés költsége
Környezetvédelmi kiadás, hatósági
dijak, mérések, vizsgálatok
Elhasználódás,
felújítás,
pótlás,
korszerűsítés, bővítés költsége

3 388

eFt

193 921

eFt

63 208

eFt

104169

eFt

eFt

102 646

eFt

463166

eR

182 906 880

liter

1 literre jutó egységár meghatározása
Szolgáltatási díjak*
1 db 120 literes edényzet egyszeri
ürítésének díja
1 db 240 literes edényzet egyszeri
ürítésének díja
1 db 1.100 literes edényzet egyszeri
ürítésének díja
Többlethulladék elszállítását szolgáló
zsák díja
A

eFt

. 9 312

Összes költség meghatározása
(bevétellel csökkentve)
Tényleges szolgáltatási mennyiség

153 906
38 626

rendeiét 4. § (1) bekesdése pépjén, e dijak sí általános forgalmi adót nem tartalmazzák.

2,532

Ft/liter

304

Ft/Ürllés

608

Ft/ürttés

2 785

Ft/ürltés

160

Ft/db

K O M ÁD I VÁ RO SI Ö N K O R M Á NYZA T
K ÉPV ISELŐ -TESTÜLETÉNEK
19/2009.(XIL18.) ÖKR, sz.
RENDELETE
a települési szilárd hulladék közszolgáltatási díjának
megállapításáról

Komádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. tv. 8. § (1) bekezdésében, a 16. § (1) bekezdésében, valamint a
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (továbbiakban Hgí.) 23. §-ában
kapott felhatalmazás alapján a 64/2008. /III.28./ Korm. sz. rendeletben, valamint a
6/2007.(111.30.) ÖKR. sz. rendelet 15. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével az
alábbi rendeletet alkotja:
1. §
Komádi város területén 2010. évben a magánszemélyeknek a háztartási szilárd hulladék
elszállításáért, ártalmatlanításáért és tárolásáért, a komposztálással együtt az alábbi díjat kell a
közszolgáltató részére fizetni:
1.)

120 literes tároló edényzet díja magánszemélyek számára:

287,-Ft/ürítés

2.)

240 literes tároló edényzet egyszeri ürítési díja:

574,-Ft/ürítés

3.)

1100 literes gurulós konténer ürítési díja:

4.)

Többlethulladék elszállítását szolgáló zsák díja:

2.632,- Ft/ürítés
149,- Ft/db

Hulladékgyűjtő zsákot és lerakási jegyet csak a szolgáltatón keresztül lehet vásárolni.
5.)

Az 1.) pontban meghatározott mindenkori hulladékkezelési közszolgáltatási díj 50 %~
át az önkormányzat átvállalja azoktól a 65. életévüket betöltött, egyedül élő
személyektől, akiknek jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj
legkisebb összegének 200 %-át.
A“ támogatásra való"jogosultság kezdete az 'életkor, illetve a jövedelmi viszonyokban
bekövetkezett változást követő negyedév első napja, a támogatás megszüntetésének
időpontj a a jogosultsági feltételek megszűnése hónapj ának utolsó napj a.
2. §

A rendelet 1. §-ában megállapított díjak az Általános Forgalmi Adót nem tartalmazzák.

2

3. §
(1) E rendelet 2010. január hó 1. napján lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 11/2008.(DC19.) ÖKR. sz.,
a 16/2008.(XI.28.) ÖKR. sz,, valamint az 5/2009.(VI.19.) ÖKR, sz. rendelet.

K o m á d i, 2009. december 17.

Pénzes László
polgármester

jegyző

K ihirdetési záradék:
Kihirdetve: 2009. december hó 18. napján

Dr. Csóra Mária
jegyező

/

A 19/2009.(XIL18.) ÖKR. sz. rendelet
1. sz. m elléklete
D íjk a lk u lá c ió 2 0 1 0 . év
a 6 4 /2 0 0 8 . (III.2 8 .) K o rm . re n d e le t a la p já n

a)

H u lla d é k k e z e lé s k ö lts é g e i
Begyűjtés, száifííás költsége

161 407

Ártalm atlanítás költsége
H asznosítás költsége (bevétellel csökkentve)
Ö s sze s e n

eR

37 919

eFt

5 672

eR

2 0 4 998

eFt

b)

B ezá rá s , re k u ltiv á c ió , u tó g o n d o zá s ,
m o n ito ro z á s k ö lts é g e

57 144

c)

S z á m lá z á s , d íjb e s z e d é s k ö lts é g e

80 837

eFt

5 680

eFt

83 503

oPf

4 3 2 163

eFt

185 2 3 4 400

liter

d)
e)

K ö rn y e z e tv é d e lm i k ia d á s , h ató sá g i d íja k ,
m é ré s e k , v iz s g á la to k
E lh a s z n á ló d á s ,
fe lú jítá s ,
p ó tlá s ,
k o rs z e rű s íté s , b ő v íté s k ö lts é g e

Ö s sze s k ö lts é g m e g h a tá ro z á s a (b e v é te lle l
c s ö k k e n tv e )

T é n y le g e s s z o lg á lta tá s i m e n n y is é g

1 literre ju tó e g y s é g á r m e g h a tá ro z á s a

2 ,33 3

Ft/liter

S z o lg á lta tá s i díjak*
1 d b 120 lite re s e d é n y z e t e g y s z e ri ü ríté s é n e k d íja

280

Ft/ürítés

1 d b 240 lite re s e d é n y z e t e g y s z e ri ü ríté s é n e k d íja

560

Ft/ürítés

2 566

Ft/ürítés

1 d b 1.100 lite re s e d é n y z e t e g y s ze ri Ü rítés én e k
d íja
S zo lg á lta tá s i d íja k k o m p o s z tá lá s s a l e g y ü tt
1 d b 120 lite re s e d é n y z e t e g y s z e ri ü ríté s é n e k d íja

287

Ft/ürítés

1 d b 240 lite re s e d é n y z e t e g y s z e ri ü ríté s é n e k d íja

574

Ft/ürítés

1 d b 1.100 lite re s e d é n y z e t e g y s z e ri ü ríté s é n e k
d íja
--------------—
------- --------

2 632

Ft/ürítés

T ö b b le th u lla d é k e ls z á llítá s á t s z o lg á ló z s á k d íja

149

Ft/db

*A rendelet A. § (1) bekezdése alapján, a díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.

KOMÁDI VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
K ÉPV ISELŐ -TESTÜ LETÉN EK
15/2009. (X.9.) ÖKR, sz,

RENDELETE
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló
6/2007,(111.30.) ÖKR. sz. rendelet módosításáról
Komádi Város Önkormányzatának Képviselő-testületé a helyi Önkormányzatokról szóló Í990. évi
LXV. törvény 16. §. (1.) bekezdésében, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII.
törvény (a továbbiakban: Hgt.) 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján a 10/2008.(IX.19.) ÖKR. sz.
rendelettel módosított 6/2007.(111.30.) ÖKR. sz. rendeletét az alábbiak szerint módosítja.
1. §
A rendelet az alábbi 19. §- al egészül ki:
19. §. (1) A településen keletkező komposztálásra alkalmas növényi hulladék elhelyezésére
a képviselő-testület
a komádi 0520/1 hrsz-ú, kivett művelési ágú, 1.2811 m2 nagyságú és
a komádi 0520/3 hrsz-ú, kivett művelési ágú, 3.439 m2 nagyságú területeket jelöli ki.
Az itt elhelyezett komposztálásra alkalmas növényi hulladék hulladékkezelő telepre történő
szállításáról és a közszolgáltatónak történő átadásáról az önkormányzat gondoskodik.
(2) A komposztolásra alkalmas növényi hulladék kiszállítása előzetes egyeztetés alapján
történhet.
2-§
(1.) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
(2) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK. Irányelv 15. cikk (3)
bekezdésének megfelelő követelményt tartalmaz.

K o m á d i , 2009. október 8.

Pénzes László
polgármester
Kihirdetési záradék:

Dr. Csóra Mária
jegyző

*y P

KOMÁDI VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
K ÉPV ISELŐ -TESTÜ LETÉN EK
16/2009, ÍX.9.) ÖKR. sz.
RENDELETE
a települési szilárd hulladék közszolgáltatási díjának
megállapításáról

Komádi Város Önkormányzatának Képviselő-testületé a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. tv. 8,§ /! / bekezdésében, a 16.§ 1X1 bekezdésében, valamint a
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XL1II /továbbiakban Hgt./ 23.§-ban kapott
felhatalmazás alapján a 64/2008. /ffl.28./ Korm. sz. rendeletben, valamint a 6/2007,(111.30.)
ÖKR. sz. rendelet 15. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével az alábbi rendeletét
alkotja:
1. §
Komádi város területén 2010. január 1-tői a szilárd hulladék elszállításáért, ártalmatlanításáért
és tárolásáért az alábbi díjat kell a közszolgáltató részére fizetni:
1. ) 120 literes kuka ürítési díja magánszemélyek számára; 270-, Ft/ürítés.
2. ) 240 literes kuka egyszeri ürítési díja 540-, Ft/ürítés.
3. ) 1100 literes gurulós konténer

2.475-, Ft/ürítés

4. ) Zsákos hulladékszállítás: szolgáltató emblémájával ellátott és általa
literes hulladékgyűjtő zsák szállítási szolgáltatással
144-, Ft/db.

forgalmazott

60

5. ) Az 1.) pontban meghatározott mindenkori hulladékkezelési közszolgáltatási díj 50 %-át az
önkormányzat átvállalja azoktól a 65. életévüket betöltött, egyedül élő személyektől,
akiknek a jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb
összegének 200 %-át.
A támogatásra való jogosultság kezdete az életkor, illetve a jövedelmi viszonyokban
bekövetkezett változást követő negyedév első napja, a támogatás megszüntetésének
időpontja a jogosultsági feltételek megszűnése hónapjának utolsó napja.
2. §
1. ) Hulladékgyűjtő zsákot csak a szolgáltatón keresztül lehet vásárolni.
2. ) Konténer bérleti igénybevétel esetén, illetve a szolgáltatón keresztül történő
szállítás
igénybevétele esetén a bérleti díjról és a szállítási
szolgáltatás díjáról a szolgáltató és
igénybe vevő külön szerződésben, állapodik meg .

2

3. §
A rendelet 1. §-ában megállapított díjak Általános Forgalmi Adót nem tartalmaznak.

4. §
Ez a rendelet 2010. január 1. napján lép hatályba. A hatályba lépéssel egyidejűleg hatályát
veszti a 11/2008.(EX. 19.) ÖKR. sz. rendelet és az azt módosító 16/2008.(XI.28.) ÖKR. sz.,
valamint a 8/2009.(íX.l 1.) ÖKR. sz. rendelet.

Pénzes László
polgármester

Kihirdetési záradék:
Kihirdetve: 2009. október hó

Dr, Csóra Mária
jegyző

Dr. Csóra Mária '
jegyző

K O M Á D I V Á R O SI Ö N K O R M Á N Y ZA T
K ÉPV ISE L Ő -T E ST Ü L E T É N E K
5/2009. (VL19.I ÖKR. sz,
RENDELETE
a települési szilárd hulladék közszolgáltatási díjának
megállapításáról
Komádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében, 16. § (1) bekezdésében, valamint a
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (továbbiakban: Hgt.) 23. §-ában kapott
felhatalmazás alapján, a 64/2008.(111.28.) Komi, sz. rendeletben, valamint a 6/2007.(111.30.)
ÖKR. számú rendelet 15. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével az alábbi
rendeletet alkotja:
L

§

Komádi város területén 2009. évben a magánszemélyeknek a háztartási szilárd hulladék
elszállításáért, ártalmatlanításáért és tárolásáért az alábbi díjat kell a közszolgáltató részére
fizetni:
1.)

120 literes tároló edényzet díja magánszemélyek számára:

286,-Ft/ürítés

2.)

240 literes tároló edényzet egyszeri ürítési díja:

571,-Ft/ürítés

3.)

1100 literes gurulós konténer ürítési díja:

4.)

Többlethulladék elszállítását szolgáló zsák díja:

2.618,- Ft/ürítés
152,- Ft/db

Hulladékgyűjtő zsákot és lerakási jegyet csak a szolgáltatón keresztül lehet vásárolni.
5.)

Az 1.) pontban meghatározott mindenkori hulladékkezelési közszolgáltatási díj 50 %át az önkormányzat átvállalja azoktól a 65. életévüket betöltött, egyedül élő
személyektől, akiknek jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj
legkisebb összegének 200 %-át.
A támogatásra való jogosultság kezdete az életkor, illetve a jövedelmi viszonyokban
bekövetkezett változást követő negyedév első napja, a támogatás megszüntetésének
időpontja a jogosultsági feltételek megszűnése hónapjának utolsó napja.
2. §

A rendelet 1. §-ában megállapított díjak az Általános Forgalmi Adót nem tartalmazzák.
3. §
(1) E rendelet 2009. szeptember hó 1. napján lép hatályba.

2

(2)

E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 11/2008,(IX. 19.) ÖKR. sz.}
valamint a 16/2008.(XI.28.) ÖKR. sz. rendelet.

K o m á d i, 2009. június 18.

Pénzes László
polgármester

K ihirdetési záradék:
Kihirdetve: 2009. június hó 19. napján

Dr. Csóra Mária
jegyző

Dr. Csóra Mária
jegyző

A z 5/2009.(V I.19.) ÖKR. sz. rendelet
1. sz. m elléklete
Díjkalkuláció 2009.09.01. -2010.08.31. időszakra
a 64/2008. (III.28.) Korm. rendelet alapján

a)

Hulladékkezelés költségei
Begyűjtés, szállítás költsége
Ártalmatlanítás költsége
Hasznosítás költsége (bevétellel
csökkentve)
Összesen

174 817
47 839

eFt

11 234

eFt

233 889

eFt

eFt

..
'

Bezárás, rekultiváció, utógondozás,
monitorozás költsége

40 900

eFt

c)

Számlázás, díjbeszedés költsége

43 497

eFt

4 871

eFt

116 793

eFt

439 950

eFt

184 872 480

liter

..
*

Környezetvédelmi kiadás, hatósági
díjak, mérések, vizsgálatok

.
'

Elhasználódás,
felújítás,
pótlás,
korszerűsítés, bővítés költsége

Összes költség meghatározása
(bevétellel csökkentve)
Tényleges szolgáltatási mennyiség
1 literre jutó egységár meghatározása

2,380

Ft/liter

Szolgáltatási díjak*
1 db 120 literes edényzet egyszeri
ürítésének díja
1 db 240 literes edényzet egyszeri
ürítésének díja
1 db 1.100 literes edényzet egyszeri
ürítésének díja
Többlethulladék elszállítását szolgáló
zsák díja
*A rendelet 4. § (1) bekezdése alapján, a díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.

286

Ft/Urítés

571

Ft/ürítés

2 618

Ft/Ürftés

152

Ft/db

A 11/2008.(IX.19.) ÖKR. sz. rendelet
1. sz. melléklete
Díjkalkuláció 2008.09.01. -2009.08.31. időszakra
A 64/2008.(111.28.) Korín, rendelet alapján
a) Hulladékkezelés költségei
Begyűjtés, szállítás költsége

211.274 eFt

Ártalmatlanítás költsége

68.051 eFt

Szelektív hűlladékgyűjtés,-kezelés költsége

12.015 eFt

Összesen:_______________________________________________ 291.340 eFt
b) Bezárás, rekultiváció, utógondozás, monitorozás költsége

31.460 eFt

c) Számlázás, díjbeszedés költsége

33.713 eFt

d) K örnyezetvédelm i kiadás, hatósági díjak, mérések, vizsgálatok
e) Elhasználódás, felújítás, pótlás, korszerűsítés, bővítés költsége

1.575 eFt
52.131 eFt

Összes költség m eghatározása (bevétellel csökkentve!_____________410.219 eFt
K orrekciós tétel (Július-Augusztus)

14.556 eFt

Teljes éves nettó árbevétel

424.775 eFt

Teljes éves bruttó árbevétel

509.730 eFt

Tényleges szolgáltatási mennyiség

185,534.960 liter

1 literre jutó nettó egységár m eghatározása
1 literre jutó bruttó egységár m eghatározása

2,289 Ft/liter
2,747 Ft/liter

Bevezetésre kerülő szolgáltatási díjak

1 db 120 literes kuka egy szeri ürítésének nettó díja

263,-

Ft/üdtés

1 db 120 literes kuka egyszeri ürítésének bru ttó díja

315,-

Ft/ürítés

1 db 240 literes kuka egyszeri ürítésének nettó díja

526,-

Ft/ürítés

1 db 240 literes kuka egyszeri ürítésének bruttó díja

631,-

Ft/iintés

1 db 1.100 literes kuka egyszeri ürítésének nettó díja

2.409,-

Ft/ürítés

1 db 1.100 literes kuka egyszeri ürítésének bru ttó díja

2.891,-

Ft/ürítés

Többlethulladék elszállítását szolgáló zsák nettó díja

140,-

Ft/db

Többlethulladék elszállítását szolgáló zsák bruttó díja

168,-

Ft/db

K O M Á D I VÁ RO SI Ö N K O R M Á NYZA T
K ÉPV ISELŐ -TESTÜ LETÉN EK
11/2008, OX.19.) ÖKR. sz.
RENDELETE
a települési szilárd hulladék közszolgáltatási díjának
megállapításáról
Komádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 8, § (1) bekezdésében, 16. § (1) bekezdésében, valamint a
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (továbbiakban: Hgt.) 23. §-ában kapott
felhatalmazás alapján, a 64/2008.(111.28.) Korm. sz. rendeletben, valamint a 6/2007.(111.30.)
ÖKR. számú rendelet 15. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével az alábbi
rendeletet alkotja:
L §
Komádi város területén 2008. évben a háztartási szilárd hulladék elszállításáéit,
ártalmatlanításáéit és tárolásáért az alábbi díjat kell a közszolgáltató részére fizetni:
1.)

120 literes tároló edényzet díja magánszemélyek számára: 263,-Ft/ürítés

2.)

240 literes tároló edényzet egyszeri ürítési díja:

3.)

1100 literes gurulós konténer ürítési díja:

4.)

Zsákos hulladékszállítás: szolgáltató által forgalmazott 60 literes hulladékgyűjtő zsák
szállítási szolgáltatással
140,- Ft/db

5. )

526,-Ft/ürítés
2.409,- Ft/ürítés

A z 1.) pontban m eghatározott mindenkori hulladékkezelési közszolgáltatási díj 50
%-át az önkormányzat átvállalja azoktól a 65. életévüket betöltő - a 65. életév betöltését
követő év január 1. napjától - egyedül élő személyektől, akiknek jövedelme nem haladja
meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200 %-át.

Hulladékgyűjtő zsákot és lerakási jegyet csak a szolgáltatón keresztül lehet vásárolni.
2. §
A rendelet 1. §-ában megállapított díjak az Általános Forgalmi Adót nem tartalmazzák.
3- §
(1) E rendelet 2008. október 1. napján lép hatályba.

2

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 13/2007.(VIII.10.) ÖKR. sz.
rendelet.

K o m á d Í, 2008. szeptember 18.

Pénzes László
polgármester

K ihirdetési záradék:
Kihirdetve: 2008. szeptember 19. napján

Dr. Csóra Mária
jegyző

Dr, Csóva Mária
je g y zi

A 11/20Ö8.(IX.19.) ÖKR. sz. rendelet
1. sz. melléklete
D íjkalkuláció 2008.09.01. —2009.08.31. időszaki n
A 64/2008.(111.28.) Korm . rendelet alapján
ilíadékkezeíés költségei
a) $ ul
begyűjtés, szállítás költsége

211.274 eFt

^ a lm a tla n ítá s költsége

68.051 eFt

g^elektíV hulladékgyűjtés,-kezel és költsége

12.015 eFt

f e je s e n :____________ ________________

291.340 eFt

írás, rekultiváció, utógondozás, monitorozás költsége

31.460 eFt

b) BeZi"
' xiülázás, díjbeszedés költsége

c ) f>^
d)
^

,
édelmi kiadás, hatósági dijak, mérések, vizsgálatok

aszná lód ás, felújítás, pótlás, korszerűsítés, bővítés költsége
költség m eghatározása (bevétellel csökkentve)

Kor*,*^tc*^s

33.713 eFt
1.575 eFt
52.131 eFt
410.219 eFt
14.556 eFt

(Július-Augusztus)

éves nettó árbevétel

424.775 eFt

éves bruttó árbevétel
Teljes
Tényleges szolgáltatási mennyiség

509.730 eFt

Teljes

1 liteí*1^
1 Iitei*re

185.534.960 liter
2,289 Ft/Iiter
2,747 Ft/liter

uetto egységár m eghatározása
bruttó egységár m eghatározása

Bevezetésre kerülő szolgáltatási díjak

1 db 120 literes kuka egyszeri ürítésének nettó díja

263,-

Ft/ürítés

1 db 120 literes kuka egyszeri ürítésének bruttó díja

315,-

Ft/ürítés

1 db 240 literes kuka egyszeri ürítésének nettó díja

526,-

Ft/ürítés

1 db 240 literes kuka egyszeri ürítésének bruttó díja

631,-

Ft/ürítés

1 db 1.100 literes kuka egyszeri ürítésének nettó díja

2.409,-

Ft/ürítés

1 db 1 100 literes kuka egyszeri ürítésének bruttó díja

2.891,-

Ft/ürítés

T ö b b le th u lln d é k elszá llítását szolgáló z s á k n e ttó d íja

140,-

Ft/db

Többlethulladék elszállítását szolgáló z sá k bruttó díja

168,-

Ft/db

K O M ÁDI V Á R O SI Ö NK O RM ÁNYZAT
K ÉPV ISELŐ -TESTÜ LE TÉN EK
10/2008, g x .1 9 .) ÖKR, sz,
RENDELETE

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló
6/2007.(11130.) ÖKR. sz. rendeletének
módosításáról
Komádi Város Önkormányzatának Képviselő-testületé a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi
XLIII. törvény (továbbiakban: H g t) 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján a 6/2007.(111.30.)
ÖKR. számú rendeletét az alábbiak szerint módosítja:
i. §
A R endelet 8. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
A hulladék begyűjtésének, elszállításának rendje, gyakorisága: az ingatlantulajdonosok
lakótelepi lakások esetén hetenként legalább két alkalommal, a település más területein családi házas beépítésű területein - legalább heti egy alkalommal kötelesek a települési
szilárd hulladék elszállítását igénybe venni. A közszolgáltató munkaszüneti napok miatti
ürítési nap áthelyezéséről az ingatlantulajdonosokat hirdetményben köteles tájékoztatni.
2.§
E rendelet 2008. október 1. napjával lép hatályba.
K o m á d i , 2008. szeptember 18.

Pénzes László
polgármester
K ihirdetési záradék:
Kihirdetve: 2008. szeptember 19. napján

Dr. Csóra Mária
jegyző

Dr. Csóra Mária
jegyző'

K O M Á D ! V Á R O SI Ö N K O R M Á N Y ZA T
K ÉPV ISE L Ő -T E ST Ü L E T É N E K
10/2008. ÍIX.19.I ÖKR. sz.
RENDELETE

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló
6/2007.(11130.) ÖKR. sz. rendeletének
módosításáról
Komádi Város Önkormányzatának Képviselő-testüíete a helyi Önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi
XLIII. törvény (továbbiakban: H g t) 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján a 6/2007.(111.30.)
ÖKR. számú rendeletét az alábbiak szerint módosítja:
L

§

A Rendelet 8. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
A hulladék begyűjtésének, elszállításának rendje, gyakorisága: az ingatlantulajdonosok
lakótelepi lakások esetén hetenként legalább két alkalommal, a település más területein családi házas beépítésű területein - legalább heti egy alkalommal kötelesek a települési
szilárd hulladék elszállítását igénybe venni. A közszolgáltató munkaszüneti napok miatti
ürítési nap áthelyezéséről az ingatlantulajdonosokat hirdetményben köteles tájékoztatni.
2 .§
E rendelet 2008. október 1. napjával lép hatályba.
K o m á d i , 2008. szeptember 18.

Pénzes László
polgármester
K ihirdetési záradék:
Kihirdetve: 2008. szeptember 19. napján

Dr. Csóra Mária
jeg yző

Dr. Csóva Mária
jegyző

K Q M Á D I V Á R O SI Ö N K O R M Á N Y ZA T
K É PV ISELŐ -TESTÜ LE TÉN EK
11/2008. aX.192) ÖKR. sz,
RENDELETE
a települési szilárd hulladék közszolgáltatási díjának
megállapításáról
Komádi Város Önkormányzatának Képviselő-testületé a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében, 16. § (1) bekezdésében, valamint a
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (továbbiakban: Hgt.) 23. §-ában kapott
felhatalmazás alapján, a 64/2008.(111.28.) Komi. sz. rendeletben, valamint a 6/2007.(111.30.)
ÖKR. számú rendelet 15. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével az alábbi
rendeletet alkotja:
L §
Komádi város területén 2008. évben a háztartási szilárd hulladék elszállításáért,
ártalmatlanításáért és tárolásáért az alábbi díjat kell a közszolgáltató részére fizetni:
1.)

120 literes tároló edényzet díja magánszemélyek számára: 263,-Ft/ürítés

2.)

240 literes tároló edényzet egyszeri ürítési díja:

3.)

1100 literes gurulós konténer ürítési díja:

4.)

Zsákos hulladékszállítás: szolgáltató által forgalmazott 60 literes hulladékgyűjtő zsák
szállítási szolgáltatással
140,- Ft/db

5. )

526,-Ft/ürítés
2.409,- Ft/ürítés

A z 1.) pontban m eghatározott mindenkori hulladékkezelési közszolgáltatási díj 50
%-át az önkormányzat átvállalja azoktól a 65. életévüket betöltő - a 65. életév betöltését
követő év január 1. napjától - egyedül élő személyektől, akiknek jövedelme nem haladja
meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200 %-át.

Hulladékgyűjtő zsákot és lerakási jegyet csak a szolgáltatón keresztül lehet vásárolni.
2. §
A rendelet 1. §-ában megállapított díjak az Általános Forgalmi Adót nem tartalmazzák.

3. §
(1) E rendelet 2008. október 1. napján lép hatályba.
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(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 13/2007.(VÍII.10.) ÖKR. sz.
rendelet.

K o m á d i, 2008. szeptember 18.

Pénzes László
polgármester

K ihirdetési záradék:
Kihirdetve: 2008. szeptember 19. napján

Dr. Csóra Mária
jegyző

Dr. Csóra Mária
Jegyző

A 11/2008.(IX.19.) ÖKR. sz. rendelet
1. sz. m elléklete
D íjkalkuláció 2008.09.01. - 2009.08.31. időszakra
A 64/2008.(111.28.) K orín, rendelet alapján
— -'gpjladékkezelés költségei
211.274 eFt

gyűjtés, szállítás költsége
^ rtalniatlanítás költsége

68.051 eFt

g^elektív hulladékgyűjtés,-kezelés költsége

12.015 eFt

Összesen:

291.340 eFt

------- ---- _

le z á rá s , rekultiváció, utógondozás, m onitorozás költsége

31.460 eFt

ö ^jjilázás, díjbeszedés költsége
c)
d) j£ör1,yeze*v^ e*m * kiadás, hatósági díjak, mérések, vizsgálatok

33.713 eFt

^ ^jpasználódás, felújítás, pótlás, korszerűsítés, bővítés költsége

52.131 eFt

1.575 eFt

410,219 eFt

költség m eghatározása (bevétellel csökkentve)

14.556 eFt

K^t>J.ekciós tétel (Július-Augusztus)
éves nettó árbevétel

424,775 eFt

éves bruttó árbevétel
Teljes
Tényleges szolgáltatási mennyiség

509.730 eFt

Telje®

185.534.960 liter
2,289 Ft/liter
2,747 Ft/liter

1 liter1*®ju tó nelió egységár m eghatározása
1 literre jn tó b ru ttó egységár m eghatározása

Bevezetésre kerülő szolgáltatási díjak

1 db 120 literes kuka egyszeri ürítésének nettó díja

263,-

Ft/ürítés

1 db 120 literes kuka efS’szeri ürítésének b ru ttó díja

315,-

Ft/ürítés

1 db 240 literes kuka e8yszeri ürítésének nettó díja

526,-

Ft/ürítés

1 db 240 literes kuka egyszeri ürítésének bru ttó díja

631,-

Ft/ürítés

1 db 1 100 literes kuka egyszeri ürítésének nettó díja

2.409,-

Ft/ürítés

1 db 1 100 literes kuka egyszeri ürítésének b ru ttó díja

2.891,-

Ft/ürítés

Többlethulladéü elszállítását szolgáló zsák nettó díja

140,-

Ft/db

T ö b b l e th u lla e ls z á llítá s á t szolgáló zsák b ru ttó díja

168,-

Ft/db

K O M Á M VÁROSI Ö NK O RM ÁNYZAT
K ÉPV ISELŐ -TESTÜLETÉNEK
10/2008, q x . 1 9 . ) ÖKR. sz.
RENDELETE

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló
6/2007.(11130.) ÖKR. sz. rendeletének
módosításáról
Komádi Város Önkormányzatának Képviselő-testületé a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi
XLIII. törvény (továbbiakban: Hgt.) 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján a 6/2007.(111.30.)
ÖKR. számú rendeletét az alábbiak szerint módosítja:
L §
A Rendelet 8. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
A hulladék begyűjtésének, elszállításának rendje, gyakorisága: az ingatlantulajdonosok
lakótelepi lakások esetén hetenként legalább két alkalommal, a település más területein ~
családi házas beépítésű területein - legalább heti egy alkalommal kötelesek a települési
szilárd hulladék elszállítását igénybe venni. A közszolgáltató munkaszüneti napok miatti
ürítési nap áthelyezéséről az ingatlantulajdonosokat hirdetményben köteles tájékoztatni.
2.§
E rendelet 2008. október 1. napjával lép hatályba.
K o m á d i , 2008. szeptember 18.

Pénzes László
polgármester
K ihirdetési záradék:
Kihirdetve: 2008. szeptember 19. napján

Dr. Csóra Mária
jegyző'

Dr. Csóra Mária
jegyi#

^

K O M ÁD I V Á R O SI Ö NK O R M Á NYZA T
K lP V ISE L Ő -T E ST Ü L E T É N E K
11/2008, (IX.19.) ÖKR, sz.
RENDELETE
a települési szilárd hulladék közszolgáltatási dijának
megállapításáról
Komádi Város Önkormányzatának Képviselő-testületé a helyi önkomiányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében, 16. § (1) bekezdésében, valamint a
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (továbbiakban: Hgt.) 23. §-ában kapott
felhatalmazás alapján, a 64/2008.(111.28.) Korm. sz. rendeletben, valamint a 6/2007.(111.30.)
ÖKR. számú rendelet 15. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével az alábbi
rendeletet alkotja:
1. §
Komádi város területén 2008. évben a háztartási szilárd hulladék elszállításáéit,
ártalmatlanításáért és tárolásáért az alábbi díjat kell a közszolgáltató részére fizetni:
1.)

120 literes tároló edényzet díja magánszemélyek számára: 263,-Ft/ürítés

2.)

240 literes tároló edényzet egyszeri ürítési díja:

3.)

1100 literes gurulós konténer ürítési díja:

4.)

Zsákos hulladékszállítás: szolgáltató által forgalmazott 60 literes hulladékgyűjtő zsák
szállítási szolgáltatással
140,- Ft/db

5. )

526,-Ft/ürítés
2.409,- Ft/ürítés

A z 1.) pontban m eghatározott mindenkori hulladékkezelési közszolgáltatási díj 50
%-át az önkormányzat átvállalja azoktól a 65. életévüket betöltő - a 65. életév betöltését
követő év január 1. napjától - egyedül élő személyektől, akiknek jövedelme nem haladja
meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200 %-át,

Hulladékgyűjtő zsákot és lerakási jegyet csak a szolgáltatón keresztül lehet vásárolni.
2. §
A rendelet 1. §-ában megállapított díjak az Általános Forgalmi Adót nem tartalmazzák.
3. §
(1) E rendelet 2008. október 1. napján lép hatályba.
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(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 13/2007,(VIII. 10.) ÖKR. sz.
rendelet.

K o m á d i, 2008. szeptember 18.

Pénzes László
polgármester

Kihirdetési záradék:
Kihirdetve: 2008. szeptember 19. napján

A 11/2008.(IX.19.) OKR. sz. rendelet
1. sz. m elléklete
D íjkalkuláció 2008.09.01, -2009.08.31. időszakra
A 64/2008.(111.28.) K orm . rendelet alapján
a) Hulladékkezelés költségei
211.274 eFt

Begyűjtés, szállítás költsége
Ártalmatlanítás költsége

68.051 eFt

Szelektív hulladékgyűjtés,-kezelés költsége

12.015 eFt
291.340 eFt

Összesen:
b) B ezárás, rekultiváció, utógondozás, m onitorozás költsége

31.460 eFt

c) Szám lázás, díjbeszedés költsége

33.713 eFt

d) Környezetvédelm i kiadás, hatósági díjak, mérések, vizsgálatok

1.575 eFt

e) Elhasználódás, felújítás, pótlás, korszerűsítés, bővítés költsége

52.131 eFt
410.219 eFt

Összes költség m eghatározása (bevétellel csökkentve)

14.556 eFt

K orrekciós tétel (Július-Augusztus)
Teljes éves nettó árbevétel

424.775 eFt

Teljes éves bruttó árbevétel

509.730 eFt
185.534.960 liter

Tényleges szolgáltatási mennyiség

2,289 Ft/liter
2,747 Ft/liter

1 literre ju tó nettó egységár m eghatározása
1 literre jutó bruttó egységár m eghatározása

Bevezetésre kerülő szolgáltatási díjak

1 db 120 literes kuka egyszeri ürítésének nettó díja

263,-

Ft/ürítés

1 db 120 literes kuka egyszeri ürítésének b ru ttó díja

315,-

Ft/ürítés

1 db 240 literes kuka egyszeri ürítésének nettó díja

526,-

Ft/ürítés

1 db 240 literes kuka egyszeri ürítésének b ru ttó díja

631,-

Ft/ürítés

1 db 1.100 literes kuka egyszeri ürítésének nettó díja

2.409,-

Ft/ürítés

1 db 1.100 literes kuka egyszeri ürítésének b ru ttó díja

2.891,-

Ft/ürítés

Többlethulladék elszállítását szolgáló zsák nettó díja

140,-

Ft/db

T öbblethulladék elszállítását szolgáló zsák b ru ttó díja

168,-

Ft/db

KOMÁDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
6/2007.(111.30.) ÖKR. sz.
RENDELETE

a ielepiitési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról
Komádí Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 16. §. (1) bekezdésében, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi
XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 23. §~ában kapott felhatalmazás alapján az alábbi
rendeletet alkotja:
I. fejezet
Általános rendelkezések
A rendelet hatálya
L§
(1) Komádi Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a jelen rendeletben
foglaltak szerint hulladékkezelési közszolgáltatást szervez a települési szilárd hulladék
rendszeres gyűjtésére, begyűjtésére, szállítására, előkezelésére, tárolására, hasznosítására,
ártalmatlanítására, és ezen tevékenységek ellátásáról kötelező helyi közszolgáltatás útján
gondoskodik,
(2) A Közszolgáltatás célja a köztisztaság, a településtisztaság biztosítása, a közegészségügy,
valamint az épített és természeti környezet védelme. A kötelező közszolgáltatásra
vonatkozó rendelkezések célja a közszolgáltatás kiszámítható, folyamatos és biztonságos
ellátása, a tevékenység ellenőrizhetősége.
(3) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás Komádi Város
(továbbiakban: település) mindenkori közigazgatási területére terjed ki.
(4) A település közigazgatási területén lévő ingatlan tulajdonosa, birtokosa vagy használója
(továbbiakban: ingatlantulajdonos) az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladék
gyűjtéséről és annak a begyűjtésre feljogosított és engedéllyel rendelkező
hulladékkezelőnek történő átadásáról az e rendeletben meghatározott módon köteles
gondoskodni.
(5) Tilos a hulladékot elhagyni, a gyűjtés, a begyűjtés, lerakás szabályaitól eltérő módon
felhalmozni, ellenőrizetlen körülmények között elhelyezni, kezelni.
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5.

6.

7.
8.

9.

10.
11.

12.

13.

lomtalanítás alá tartozó települési szilárd hulladék: az az alkalmilag képződött vagy
felhalmozódott települési szilárd hulladék, amely a közszolgáltatást végző
Közszolgáltató által rendszeresített gyüjíőedényzetben mérete vagy mennyisége miatt
nem helyezhető el;
ingatlantulajdonos: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezet, akinek/amelynek tulajdonában, birtokában vagy
használatában ingatlan van.
ártalmatlanítóhely: a települési szilárd hulladék ártalmatlanítását szolgáló, kizárólag
erre a célra létesített és az Önkormányzat által kijelölt lerakóhely, létesítmény;
hasznosítóhely: a település szilárd hulladéknak vagy valamely összetevőjének a
termelésben vagy a közszolgáltatásban történő felhasználására szolgáló, kizárólag erre
a célra létesített és az Önkormányzat által erre kijelölt létesítmény;
hulladékkezelő: aki a települési szilárd hulladékot gazdasági tevékenysége körében az
Ingatlan tulajdonosától átveszi, begyűjti, elszállítja, tárolja, hasznosítja, illetve
ártalmatlanítja;
hulladékkezelés: a települési hulladék gyűjtése, begyűjtése, szállítása, előkezelése,
tárolása, hasznosítása és ártalmatlanítása;
közszolgáltató: a Komádi Város működési területén a települési szilárd hulladékkal
kapcsolatos helyi közszolgáltatás ellátására az e rendelet szerint kizárólagosan
feljogosított hulladékkezelő;
hulladékkezelési közszolgáltatás: a jelen rendelet 3. § 1, pontjában megjelölt települési
szilárd hulladéknak a feljogosított Közszolgáltató által az ingatlantulajdonosoktól
történő rendszeres begyűjtése, elszállítása, tárolása, ártalmatlanítása és hasznosítása (a
hulladék kezelése), illetőleg kezelő létesítmény üzemeltetése, működése;
közszolgáltatási díj: az ingatlantulajdonos által a közszolgáltatás igénybevételéért a
Közszolgáltatónak fizetendő, az Önkormányzat rendeletében meghatározott díjfizetési
időszakra vonatkozóan megállapított díj.

Az Önkormányzat közszolgáltatással kapcsolatos feladatai

4.§
(1)

Az Önkormányzat az ingatlantulajdonoknál keletkező települési szilárd hulladék
kezelésére hulladékkezelési közszolgáltatást szervez és tart fenn.

(2)

A közszolgáltatás az ellátására feljogosított Közszolgáltató szállítóeszközéhez
rendszeresített gyűjtőedényben, a közterületen vagy az ingatlanon összegyűjtött, és a
Közszolgáltató rendelkezésére bocsátott, a jelen rendelet 3. §. 1. pontjában megjelölt
települési szilárd hulladék elhelyezés céljából történő rendszeres elszállítására terjed ki.

(3) Az Önkormányzat a közszolgáltató részére rendelkezésre bocsátja az alábbi
közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat: közszolgáltatást igénybe vevő neve,
lakenne, születési helye és ideje, anyja neve. A közszolgáltató a rendelkezésre bocsátott
személyes adatokat csak a közszolgáltatási tevékenységével összefüggésben
használhatja fel, azokat más személynek vagy szervezetnek nem adhatja tovább.
A közszolgáltató birtokába jutott személyes adatok kezelése során köteles betartani az
adatvédelemre vonatkozó jogszabályi előírásokat.
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II, fejezet

A hulladékkezelési helyi közszolgáltatás ellátásának rendje, a közszolgáltatás kötelező
igénybevétele
7-§
(1) Az ingatlantulajdonos köteles a Közszolgáltató által nyújtott közszolgáltatást igénybe
venni.
(2) A helyi közszolgáltatás körében az ingatlantulajdonos és a Közszolgáltató közötti
jogviszonyt a települési szilárd hulladékra vonatkozó közszolgáltatás esetében az a tény
hozza létre, hogy a Közszolgáltató az ingatlantulajdonos számára a közszolgáltatást
felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll.
(3) A hulladék begyűjtésének, elszállításának rendjét (gyakoriság, útvonal, időpont) a
keletkező hulladékmennyiség figyelembevételével a Közszolgáltató köteles elkészíteni és
a polgármesternek jóváhagyásra benyújtani. A közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről,
a hulladék begyűjtésének, elszállításának rendjéről a Közszolgáltató az
ingatlantulajdonost írásban köteles értesíteni.
(4) A Közszolgáltató és az ingatlantulajdonos jogaira és kötelezettségeire, valamint a
közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó szerződés tartalmi elemeire a jelen rendelet 8. íj
ában foglaltakat kell alkalmazni.
(5) A hulladékkezelési helyi közszolgáltatás feltételeiben, a hulladék begyűjtésének,
elszállításának rendjében
bekövetkező változásokról a Közszolgáltató az
ingatlantulajdonost - a változás bekövetkezte előtt - másban értesíteni köteles.

A hulladék gyűjtésére és elszállításra való átadására szolgáló gyűjtőedények
rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos jogok és kötelezettségek

8,§
(1) Az ingatlantulajdonos a települési szilárd hulladék gyűjtésére, illetve elszállítására a
Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényt, valamint - a
Közszolgáltató által rendelkezésre bocsátott gyűjtő edényzet űrtartalmát meghaladó
mennyiségű alkalmi hulladék gyűjtésére - a Közszolgáltató által rendelkezésre bocsátott
és azonosító jellel ellátott más gyűjtőeszközt köteles igénybe venni.
(2) A helyi közszolgáltatás által ellátandó területre rendszeresített, szabványos gyűjtőedények
típusát, minimális térfogatát, darabszámát és ürítésre való átadásának helyét az
Önkormányzat állapítja meg a keletkezett hulladékmennyiség és a gyüjtési/ürítési
gyakoriság figyelembevételével.
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(3) A hulladék begyűjtésének, elszállításának rendje, gyakorisága: az ingatlantulajdonosok
legalább heti egy alkalommal kötelesek, a települési szilárd hulladék elszállítását igénybe
venni. Legfeljebb két személy által lakott önálló, 50 m-es körzetben elhelyezkedő,
legfeljebb két lakóingatlan esetében a háztartási hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás
közösen is igénybe vehető. Ilyenkor az érintetteknek írásban nyilatkozniuk kell arról,
hogy a szolgáltatás diját milyen arányban fizetik és a közszolgáltatás diját melyik
tulajdonosnak kell kiszámlázni. A közszolgáltató munkaszüneti napok miatti ürítési-nap
áthelyezésről az ingatlantulajdonosokat hirdetményben köteles tájékoztatni.
(4) A gyűjtőedények méretének és számának meghatározásakor két ürítés közötti időszakra
ingatlanonként legkevesebb 4 liter/fő/nap hulladékmennyiséget kell figyelembe venni.
(5) A Közszolgáltató köteles a szállítóeszközéhez rendszeresített, és a keletkezett hulladék
mennyiségének megfelelő méretű és számú gyűjtőedényt az ingatlantulajdonos
rendelkezésre bocsátani a szolgáltatás megkezdése előtt. Az ingatlantulajdonos vagy
meghatalmazottja a gyűjtőedény átvételét aláírásával köteles igazolni.
(6) Ha az ingatlantulajdonos a Közszolgáltató felé a valóságnak meg nem felelő mennyiséget
vagy adatot közöl - ide értve az ingatlanon rendszeresen tartózkodó személyek számára
vonatkozó adatot is - vagy az átadásra kerülő hulladék mennyisége rendszeresen
meghaladja az átvett gyűjtőedények űrtartalmát, a Közszolgáltató - az ingatlantulajdonos
megkeresésével egyidejűleg - jogosult a tényleges mennyiségű hulladéknak megfelelő
űrtartalmú edényre cserélni az eredeti gyűjtőedényt, illetve jogosult megemelni a
gyűjtésre átadott gyűjtőedények számát.
(7) Az ingatlantulajdonos köteles írásban, három nappal korábban bejelenteni a
Közszolgáltatónak, ha ingatlanán az addig szokásos hulladékmennyiséget jelentősen
meghaladó mennyiségű hulladék keletkezése várható. A bejelentés alapján a
Közszolgáltató köteles az ingatlantulajdonos által megjelölt időpontra vagy időtartamra a
hulladék adott mennyiségének megfelelő gyűjtéséhez, illetve elszállításához alkalmas
nagyobb ürtartalmú vagy további gyűjtőedényt, illetve a hulladék gyűjtésére alkalmas
műanyagzsákot az ingatlantulajdonos rendelkezésére bocsátani, és a többlet
közszolgáltatást teljesíteni. A zsákos többlet-hulladék elszállításának esetét kivéve a
többlet-közszolgáltatás tényéről és az ennek megfelelő többletdíj alkalmazásáról a
Közszolgáltató az ingatlantulajdonost értesíteni köteles.
(8) Ha az ingatlanon keletkező hulladék mennyisége nem rendszeresen, hanem alkalmilag
haladja meg az átadott gyűjtőedények űrtartalmát, és az ingatlantulajdonos a többlet
hulladék elszállításához szükséges nagyobb űrtartalmú vagy további gyűjtőedényt a
Közszolgáltatónál nem rendeli meg, úgy a Közszolgáltató az általa külön díjazás
ellenében az ingatlantulajdonos rendelkezésére bocsátott műanyagzsákban elszállítja a
gyűjtőedényzet mellé kirakott hulladékot. A zsák térítési díja magában foglalja az
elszállítás költségeit is.
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A hulladék gyűjtésére és elszállításra való átadására szolgáló gyűjtőedények
elhelyezésével, használatával és kezelésével kapcsolatos kötelezettségek

9.§
(1) Az ingatlantulajdonos az átvett gyűjtőedényeket az ingatlan területén belül köteles
elhelyezni. Gyűjtőedényt közterületen tartósan elhelyezni kizárólag az Önkormányzat
rendeletében szabályozott közterület-használati hozzájárulás, illetve a vonatkozó
szabályok szerinti közterület-használati engedély alapján lehet,
(2) Az ingatlantulajdonos köteles az átvett gyűjtőedényeket a hulladék elszállítása céljából a
Közszolgáltató által megjelölt időpontban, a közterületen, a begyűjtést végző
gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni. A gyűjtőedényt
legfeljebb a szállítási napot megelőző napon, 18 órától lehet kihelyezni a közterületre,
kivéve a tartósan engedélyezett elhelyezést.
(3) A hulladék elszállítása, céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelének - a közterület
szennyezésének elkerülése érdekében - lecsukott állapotban kell lennie. A hulladékot a
gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, hogy az az edény mozgatásakor és ürítésekor ne
szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza. A kihelyezett gyűjtőedényből
guberálni tilos. Á kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű és a gyalogos
forgalmat és elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének
előidézésével.

10. §
(1) Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni a gyűjtőedények tisztántartásáról,
fertőtlenítéséről, rendeltetésszerű használatáról, valamint környezetük tisztántartásáról.
(2) A szabályszerűen kihelyezett gyűjtőedények ürítése során esetlegesen keletkezett
szennyeződés takarításáról a Közszolgáltató köteles gondoskodni.
(3) A Közszolgáltató tulajdonát képező, az ingatlantulajdonos rendelkezésére bocsátott vagy
általa bérbe vett és rendeltetésszerű használt gyűjtőedények szükség szerinti javításáról,
cseréjéről és esetleges ■pótlásáról az ingatlantulajdonos bejelentése alapján a
Közszolgáltató köteles gondoskodni.

(4) A gyűjtőedény rendeltetéstől eltérő használata, valamint eltűnése vagy megsemmisülése
miatt keletkezett kárt az az ingatlantulajdonos köteles megtéríteni, aki a gyűjtőedényt a 8.
§ (5) bekezdésébenfoglaltaknak megfelelően átvette.
(5) A Közszolgáltató kárát az ingatlantulajdonos a kár bekövetkeztétől számított harminc (30)
napon belül köteles megtéríteni.

11. §
(1) A települési szilárd hulladék elszállítását szolgáló eszközök:
a) gyűjtőedény 120, 240 valamint 1100 literes méretben,
b) a szolgáltató emblémájával jelzett zsák.
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A lomtalanítás alá tartozó alkalmi háztartási szilárd hulladékra vonatkozó
külön rendelkezés
14. §
(1) A jelen rendelet 3. § (1) és (5) pontjában meghatározott hulladékra nézve a lomtalanítás
megszervezéséről és lebonyolításáról a Közszolgáltató gondoskodik évente legalább egy
alkalommal.
(2) A hulladék elszállítását, ártalmatlanítását, illetve hasznosítását a Közszolgáltató végzi.
(3) A hulladékot az ingatlantulajdonos a Közszolgáltató által előzetesen megjelölt időpontban
helyezheti ki elszállítás céljából arra a helyre, amelyet a Közszolgáltató előzetesen
megjelölt.
(4.)
Az elszállítandó hulladékot ügy kell elhelyezni a közterületen, hogy az a jármű és a
gyalogos forgalmat ne akadályozza, a zöldterületeket és növényzetet ne károsítsa, illetve ne
járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.
(5.)
A Közszolgáltató az (1.) és (3.) bekezdésben foglalt előírásoktól eltérő módon,
szabálytalanul elhelyezett hulladékot az Önkormánj'zat megrendelésére - külön díjfizetés
ellenében - köteles elszállítani.

A hulladékkezelési közszolgáltatási díj
15. §
(1)

A hulladékkezelési közszolgáltatás egységnyi
önkormányzati rendeletben állapítja meg.

díját

az

Önkormányzat külön

(2) A közszolgáltatási díj megfizetésére az az ingatlantulajdonos köteles, aki a jelen
rendeletben foglaltak szerint a hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételére köteles.
(3) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatási díjat a közszolgáltató részére - a teljesített
közszolgáltatás alapján, számla ellenében ~ családi ház ingatlantulajdonos
magánszemély esetében negyedéves, egyéb igénybevevő esetében havi bontásban utólag
köteles megfizetni.
(4) A közszolgáltatás díját a számla kézhezvételétől számított 15 napon belül kell
kiegyenlíteni.
(5) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a települési szilárd
hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a Közszolgáltató
számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó
rendelkezésre állását igazolja.
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IV. fejezet
Záró rendelkezések
18.

§

(1) E rendelet 2007. április 1. napján lép hatályba.
E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a helyi környezet védelméről, a
település tisztaságáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról
szóló 10/2004.(TV.15.) ÖKR. sz. rendelet 12-20. §, valamint a 25. § g) pontja és a
15/2005.(VII.14.) ÖKR. sz. rendelet 1. § g) pontja
(2) Ez a rendelet a Magyar Köztársaság, az Európai Közösségek és azok tagállamai között
társulás létesítéséről szóló Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai
Megállapodás tárgykörében a megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvény 3. §-ával
összhangban, az Európai Közösségeknek a következő jogszabályával összeegyeztethető
szabályozást tartalmaz: a Tanács 75/442 EGK irányelve a hulladékról.

K o m á d i, 2007. március hó 29. nap

!
Pénzes László
polgármester

Kihirdetési záradék:
Kihirdetve 2007. március hó 30. napján

Dr. Csóra Mária
jegy’ZŐ

Dr. Csóra Mária ^
jegyző

K Q M ÁD I VÁROS Ö NK O R M Á NYZA TA
K É PV ISE L Ő T E ST Ü L E T É N E K
13/2007.ÍVIIL1(U ÖKR, sz,
RENDELETE
a települési szilárd hulladék közszolgáltatási dijának
megállapításáról
A Komádi Városi Önkormányzat Képviselő-testületé a helyi önkormányzatokról szóló 1990, évi
LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében, a 16, § (1) bekezdésében, valamint a
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. (továbbiakban: Hgt.) 23. §-ában kapott
felhatalmazás alapján, a 242/2000.(XIÍ.23.) Korm. sz. rendeletben, valamint a 6/2007.(111.30.)
ÖKR. számú rendelet 15. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével az alábbi rendeletet
alkotja:
L

§

Komádi város területén 2007. évben a háztartási szilárd hulladék elszállításáért,
ártalmatlanításáért és tárolásáért az alábbi díjat kell a közszolgáltató részére fizetni:
1. ) 1 db 120 literes kuka egyszeri ürítésének bruttó díja magánszemélyek és közületek
számára
222,75 Ft/ürítés
2. )

Zsákos hulladékszállítás: szolgáltató által forgalmazott 60 literes hulladékgyűjtő zsák
szállítási szolgáltatással
120,-Ft/db
2. §

Hulladékgyűjtő zsákot és lerakási jegyet csak a szolgáltatón keresztül lehet vásárolni.
3. §
A rendelet 1. §-ában megállapított díjak az Általános Forgalmi Adót nem tartalmazzák.
4. §
A rendelet 2007. szeptember 1. napján lép hatályba.
K o m á d i , 2007. augusztus 9.

\
Pénzes László
polgármester
Kihirdetési záradék:
Kihirdetve: 2007. augusztus hó 10. napján

Dr. Csóra Mária
jegyző

/

BIHARI RÉGIÓ
Díjkalkuláció 2007. évre
(A 365/2004. (XII,26.) Korm. rendelettel módosított 242/2000. (XII.23.) Korm.
rendelet alapján)
1.

II.

Hulladékártalmatlanítás költségei
1. Rekultiváció, utógondozás
2. Üzemeltetési, karbantartási költség
A. Összes beszállított lakossági
hulladék mennyisége
B. Szolgáltatást igénybe vevők
száma
C. Fajlagos hulladékmennyiség
(365/2004. (XII.26.) Korm. r.)
Összes hulladékártalmatlanítási
költség:
Fajlagos költség
Közszolgáltatásra igénybe vett
edényzet literszám éves szinten *
1 edényzet literre vetített érték
Kommunálishulladék-gyűjtés, szállítás költségei
1. Üzemeltetési, karbantartási költség
2. Lomtalanítás
Összes kommunálishulladékszállítási költség
1 edényzet
literre vetített
érték

eFt
49 611
68 101

Ft/t

22 010

tonna

96 960

fő

227
117712
5 348
215 529 600
0,546

0,380

Díjbeszedés költsége
1 edényzet literre vetített érték

32 769
0,152

V.

ISPA bérleti díj

20 969

VI.

Pótberuházások értékcsökkenése

59 430

VII.

Összes költség
meghatározása (bevétellel
csökkentve)

Ft/liter

25 702
23 478
-7 977

354 050
2

liter
Ft/liter

81 968

41 202

IV.

Ft/t

81 968
0

Szelektív hulladékgyűjtés, válogatás költségei
1. Szelektív gyűjtés
2. Válogatómű költsége
3. Szelektívhulladék-értékesítésből
származó árbevétel
Összes szelektívhulladék-kezelési
költség

III.

kg/fő/év

Ft/liter

//
/ /. /

Vili.
IX.
X.

XI.

XII.

XIII.

Nyereségtartalom**
Teljes éves nettó árbevétel
Teljes éves bruttó árbevétel
1 literre jutó nettó egységár
meghatározása
1 literre jutó bruttó egységár
meghatározása
1 db 120 literes kuka egyszeri
ürítésének nettó díja
1 db 120 literes kuka egyszeri
ürítésének bruttó díja
1 db 240 literes kuka egyszeri
ürítésének nettó díja
1 db 240 literes kuka egyszeri
ürítésének bruttó díja
1 db 1.100 literes kuka
egyszeri ürítésének nettó díja
1 db 1.100 literes kuka
egyszeri ürítésének bruttó
díja

46 027
400 077
480 092

1,856

Ft/liter

2,227

Ft/liter

222,75

Ft/ürítés

267,30

Ft/ürítés

445,50

Ft/ürítés

534,60

Ft/ürítés

2 041,87

Ft/ürítés

2 450,25

Ft/ürítés

Fizető zsák 60 literes (nettó)
Fizető zsák 60 literes (bruttó)

* Az Önkormányzatok által megadott 34.540 db 120 l-es kuka
mennyiség alapján
** Jegybanki
alapkamat + 5%

120,00
144

Ft/db
Ft/db

