
Ű jiráz Községi Önkorm ányzat Képviselő-testülete 
4146 Úiiráz Szabadság tér 1.

Tei/Fax: 06 (54) 440-200

K I V O N A T

az Újiráz Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
2012. április 26-i ülése jegyzőkönyvéből

28/2012. (TV. 2 ^  Ökh, s z , H A T Á R O Z A T

Űjiráz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete nem kívánja módosítani a települési szilárd 
hulladék közszolgáltatási díjának megállapításáról szóló 11/2011.(XII. 30.) Önkormányzati 
rendeletét tekintettel arra, hogy a 2012. évi hulladékkezelési közszolgáltatási díjak 
szabályozására vonatkozó jogszabályok azt nem indokolják.

Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Bihari Hulladékgazdálkodási Kít-t tájékoztassa.

H atáridő: azonnal
Felelős: Furák Károly polgármester

F u rák  Károly s.k, 
polgárm ester

Dr. Csóra M ária s.k. 
jegyző

A kivonat h iteléül:

Ú j i r á z, 2012. április 26.

W >  Tünde
w íA  főelőadó

önJirk-K



Újiráz Község Önkormányzata

Képviselő-testületének 
11/2011. (XII. 30.) önkormányzati rendeleíe

a települési szilárd hulladék közszolgáltatási dijának 
megállapításáról

Újiráz Község 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 az 5/2007.(IV.16.) 
ÖKR. számú rendelet 15. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével, Újház Község 
Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2011. 
(IV. 12.) önkormányzati rendelet 1. számú mellékletében biztosított véleményezési 
jogkörében eljárva, a képviselő-testület bizottsága véleményének kikérésével a következőket 
rendeli el:

M

Újiráz község 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

2. )240 literes tároló edényzet egyszeri ürítési díja:

3. )1100 literes gurulós konténer ürítési díja:

4. ) Többlethulladék elszállítását szolgáló zsák díja:

312,- Ft/ürítés 

624,- Ft/ürítés 

2.860,- Ft/ürítés 

165,- Ft/db

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) Ez rendelet 2012. január 1. napjárr lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a települési szilárd hulladék közszolgáltatási díjának 

megállapításáról szóló 9/2010TXL30.) számú önkormányzati rendelet

trák Karoly 
polgármester

Záradék:
A rendelet kihirdetve:

2011. december 30. napján

* D í* r ’c/ÍF/r T b fn v tn  (Dr, Csóra Mária 
jegyző'

Ü j i

G u J n
Dr. Csóra Mária 

jegyező'
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A 11/2011. (XII. 30.). sz. Önkormányzati rendelet
1. sz. melléklete

Díjkalkuláció 2012. év 

a 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet alapján

a) Hulladékkezelés költségei
Begyűjtés, szállítás költsége 161.496 eFt
Ártalmatlanítás költsége 39.182 eFt
Hasznosítás költsége (bevétellel csökkentve) 962 eFt
Összesen 201.640 eFt

b)
Bezárás, rekultiváció, utógondozás, monitorozás 
költsége 48.559 eFt

c)
d)

Számlázás, díjbeszedés költsége 
Környezetvédelmi kiadás, hatósági díjak, 
mérések, vizsgálatok

205.783

4.728

eFt

eFt

e) Elhasználódás, felújítás, pótlás, korszerűsítés, 
bővítés költsége 60.836 eFt

Összes költség meghatározása (bevétellel csökkentve) 521.546 eFt

Tényleges szolgáltatási mennyiség 180.822.720 liter

1 literre jutó egységár meghatározása 2,884 Ft/liter

Kalkulált szolgáltatási díjak*

1 db 120 literes edényzet egyszeri ürítésének díja 346 Ft/ürítés

1 db 240 literes edényzet egyszeri ürítésének díja 692 Ft/tirítés

1 db 1.100 literes edényzet egyszeri ürítésének díja 3.173 Ft/ürítés

Többlethulladék elszállítását szolgáló zsák díja 180 Ft/db

Bevezetésre kerülő szolgáltatási díjak*

1 db 120 literes edényzet egyszeri ürítésének díja 312 Ft/Ürítés

1 db 240 literes edényzet egyszeri ürítésének díja 624 Ft/ürítés

1 db 1.100 literes edényzet egyszeri ürítésének díja 2.860 Ft/ürítés

Többlethulladék elszállítását szolgáló zsák díja 165 Ft/db

*A rendelet 4. § (1) bekezdése alapján, a díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.



Újiráz Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének

9/2010.(XI. 30.) számú önkormányzati rendelete

a települési szilárd hulladék közszolgáltatási díjának 
megállapításáról

Újiráz Község 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 H gt) 23. §-ában 
kapott felhatalmazás alapján,
Újiráz Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 4/2007.(IV. 16.) ÖKR. sz. rendelet 2. mellékletében biztosított véleményezési 
jogkörében eljárva, a képviselő-testület valamennyi bizottsága véleményének kikérésével a 
következőket rendeli el:

1 .  §

Újiráz község 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: 2.785,- Ft/ürítés

4. ) Többlethulladék elszállítását szolgáló zsák díja: 160,- Ft/db

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) Ez a rendelet 2011.január 1. napján lép hatályba

(2) Hatályát veszti:
a települési szilárd hulladék közszolgáltatási díjának megállapításáról szóló 
13/2009.(X1I. 30.) ÖKR. sz. rendelet.

, ^ , 0 - T e ^ á  Cidnűad/iy?
Dr, Csór a Máriaíírák Károfy 

polgármester

Záradék:
A rendelet kihirdetve
2010. november hó 30. napján

jegyző

/Ijfi O c n  (J&éÍJ-t'yr
Dr. Csóra M ária ^  

jegyző



A 9/2010.(XI. 30.). sz, önkormányzati rendelet
1. sz, melléklete

Díjkalkuláció 2011. év

a 64/2008. (III.28.) Korm. rendelet alapján

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

153 906 
38 626

3 388

193 921

eFt
eFt

eFt

eFt

.V Bezárás, rekultiváció, utógondozás,
'  monitorozás költsége 

c) Számlázás, díjbeszedés költsége 
« Környezetvédelmi kiadás, hatósági 
'  díjak, mérések, vizsgálatok 
. Elhasználódás, felújítás, pótlás, 
* korszerűsítés, bővítés költsége

53 208 

104 169 

9 312

102 546

eFt

eFt

eFt

eFt

Összes költség meghatározása (bevétellel 
csökkentve) 463 156 eFt

Tényleges szolgáltatási mennyiség 182 906 880 liter

1 literre jutó egységár meghatározása 2,532 Ft/liter

Szolgáltatási díjak*
1 db 120 literes edényzet egyszeri ürítésének 
díja 304 Ft/ürítés

1 db 240 literes edényzet egyszeri ürítésének 
díja 608 Ft/ürítés

1 db 1,100 literes edényzet egyszeri ürítésének 
díja 2 785 Ft/ürítés

Többlethulladék elszállítását szolgáló zsák 
díja 160 Ft/db

A rendelet 4. § (1) bekezdése alapján, a díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák



ÚJIRÁZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

13/2009.ÍXIL 30,) ÖKR. sz, 

R E N P E L E T E

a települési szilárd hulladék közszolgáltatási dijának 
megállapításáról

Újiráz Községi Önkormányzatának Képviselő-testűíete a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. tv. 8. § (1) bekezdésében, a 16. § (1) bekezdésében, valamint a 
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLHI. törvény (továbbiakban Hgt.) 23. §-ában 
kapott felhatalmazás alapján a 64/2008, /TEI.28./ Korm. sz. rendeletben, valamint a 
5/2007,(IV.16.) ÖKR. sz. rendelet 15. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével az 
alábbi rendeletet alkotja:

L §
Újiráz község területén 2010. évben a magánszemélyeknek a háztartási szilárd hulladék 
elszállításáért, ártalmatlanításáért és tárolásáért, a komposztálással együtt az alábbi díjat keli a 
közszolgáltató részére fizetni:

1. ) 120 literes tároló edényzet díja magánszemélyek számára: 280,-Ft/ürítés

2. ) 240 literes tároló edényzet egyszeri ürítési díja: 560,-Ft/ürítés

3. ) 1100 literes gurulós konténer ürítési díja: 2.566,- Ft/ürítés

4. ) Többlethulladék elszállítását szolgáló zsák díja: 149,- Ft/db

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 2010. január hó 1. napján lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 8/2008.(VIIL 28.) Ökr. sz., 
a 6/2009.(Vm. 31.) Ökr. sz., valamint az 7/2009.(X. 27.) Ökr. sz. rendelet.

Újiráz, 2009. december 30.

Károty 
'polgármester

K ihirdetési záradék:

V M  *  

Oj i x±}>

Kihirdetve: 2009. december hó 30. napján
Z/T l
* ön CsóraM árm y  

jegyző

'•S*'ö n  Csóva Márta 
jegyző
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A 13/2009.(XIL 30.) Ökr. sz. rendelet
1. sz. melléklete

Díjkalkuláció 2010. év

a 64/2008. (IÍI.28.) Korm. rendelet alapján

a) Hulladékkezelés költségei 

Begyűjtés, szállítás költsége 161 407 eFt

Ártalmatlanítás költsége 37 919 eFt

Hasznosítás költsége {bevétellel csökkentve) 6 672 eFt

Összesen 204 998 eFt

b)
Bezárás, rekultiváció, utógondozás, 
monitorozás költsége 57144 eFt

c)

d)

Számlázás, díjbeszedés költsége 
Környezetvédelmi kiadás, hatósági díjak, 
mérések, vizsgálatok
Elhasználódás, felújítás, pótlás, 
korszerűsítés, bővítés költsége

80 837 

5 680

eFt

eFt

e) 83 503 eFt

Ö sszes költség meghatározása (bevétellel 
csökkentve) 432 163 eFt

Tényleges szolgáltatási mennyiség 185 234 400 iiter

1 literre jutó egységár meghatározása 2,333 Ft/líter

Szolgáltatási díjak*

1 db 120 literes edényzet egyszeri ürítésének díja 280 Ft/Qrítés

1 db 240 literes edényzet egyszeri ürítésének díja 560 Ft/ürítés

1 db 1.100 literes edényzet egyszeri ürítésének 
díja 2 566 Ft/ürítés

Szolgáltatási díjak komposztálással együtt

1 db 120 literes edényzet egyszeri ürítésének díja 287 Ft/Qrítés

1 db 240 literes edényzet egyszeri ürítésének díja 574 Ft/ürítés

1 db 1.100 literes edényzet egyszeri ürítésének 
díja 2 632 Ft/ürítés

Többlethulladék elszállítását szolgáló zsák díja 149 Ft/db

*A rendelet 4. § (1) bekezdése alapján, a díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.



ÚJIRÁZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 

13/20Q9.(XII. 30.) ÖKR. sz. 

R E N D E L E T E

a települési szilárd hulladék közszolgáltatási díjának 
megállapításáról

Újiráz Községi 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 Hgt.) 23. §-ában 
kapott felhatalmazás alapján a 64/2008. /ÍII.28./ Korín. sz. rendeletben, valamint a 
5/2007.(IV.16.) ÖKR. sz. rendelet 15. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével az 
alábbi rendeletet alkotja:

L §
Újiráz község 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: 2.632,- Ft/ürítés

4. ) Többlethulladék elszállítását szolgáló zsák díja: 149,- Ft/db

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 2010. január hó 1, napján lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 8/2008.(VIII. 28.) Ökr. sz.,
a 6/2009.(VIII. 31.) Ökr. sz., valamint az 7/2009.(X. 27.) Ökr. sz. rendelet.

Újiráz, 2009. december 30.

rm á k  Károly 
polgármester

/. tVV."' • ;- 
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Dr. Csóra Mária ^  
jegyző

Kihirdetési záradék:

Kihirdetve: 2009. december hó 30. n a p ) |^
V y:'/: t/ f i  Q c J n

Dr. Csóra Mária /  
jegyző
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A 13/2009.(XII. 30.) Ökr. sz. rendelet
1. sz. melléklete

Díjkalkuláció 2010. év

a 64/2008. (III.28.) Korm. rendelet alapján

a) Hulladékkezelés költségei

Begyűjtés, szállítás költsége 161 407 eFt

Ártalmatlanítás költsége 37 919 eFt

Hasznosítás költsége (bevétellel csökkentve) 5 672 eFt

Összesen 204 998 eFt

b)
Bezárás, rekultiváció, utógondozás, 
monitorozás költsége

57144 eFt

c)

d)

Számlázás, díjbeszedés költsége 
Környezetvédelmi kiadás, hatósági díjak, 
mérések, vizsgálatok
Elhasználódás, felújítás, pótlás, 
korszerűsítés, bővítés költsége

80 837 

5 680

eFt

eFt

e) 83 503 eFt

Ö sszes költség meghatározása (bevétellel 
csökkentve) 432 163 eFt

Tényleges szolgáltatási mennyiség 185 234 400 liter

1 literre jutó egységár meghatározása 2,333 Ft/fiter

Szolgáltatási dijak*

1 db 120 literes edényzet egyszeri ürítésének díja 280 Ft/ürftés

1 db 240 literes edényzet egyszeri ürítésének díja 560 Ft/ürítés

1 db 1.100 literes edényzet egyszeri ürítésének 
díja 2 566 Ft/ürítés

Szolgáltatási díjak komposztálással együtt

1 db 120 literes edényzet egyszeri ürítésének díja 287 Ft/ürítés

1 db 240 literes edényzet egyszeri ürítésének díja 574 Ft/ürítés

1 db 1.100 literes edényzet egyszeri ürítésének 
díja

2 632 Ft/ürítés

Többiethulladék elszállítását szolgáló zsák díja 149 Ft/db

‘A  rendelet 4. § (1) bekezdése alapján, a díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.



ÚJIRÁZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 

7/2009. (X. 27.) ÖKR. sz.

R E N D E L E T E

a települési szilárd hulladék közszolgáltatási díjának 
megállapításáról

Újiráz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. tv. 8.§ l \ í  bekezdésében, a 16.§ III bekezdésében, valamint a 
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII /továbbiakban Hgt./ 23,§-ban kapott
felhatalmazás alapján a 6/2008. /III.28./ Konn. sz. rendeletben, valamint a 5/2007.(TV.16.) 
ÖKR. sz. rendelet 15. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével az alábbi rendeletet 
alkotja:

L §

Újiráz község területén 2010. január 1-től 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 forgalmazott
60 literes hulladékgyűjtő zsák szállítási szolgáltatással 144-, Ft/db.

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 .
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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 8/2008.(VIII.28..) ÖKR. sz. rendelet, valamint a 6/2009.(VIII.31.) ÖKR. sz. rendelet.

Ú j i r á z, 2009. október 26,

Kárpfy
polgárm tóter

. .... 

r *  i ,  -

/ M  Q j0 ( i d í f ö / 9
Dr. Csóra M á r iá d  

jegyző

y

Kihirdetési záradék: • v '

Kihirdetve: 2009. október hó 27. napján

Jegyző



ÚJIRÁZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

8/2009, (X, 27.) ÖKR. sz. 

R E N D E L E T E

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 
5/2007,( ÍV J 6.) ÖKR, sz. rendelet módosításáról

Újiráz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 16. §. (1.) bekezdésében, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. 
évi XLI1L törvény (a továbbiakban: Hgt.) 23. §~ában kapott felhatalmazás alapján a 
7/2008.(VIII. 28.) ÖKR. sz. rendelettel módosított 5/2007.(IV. 16.) ÖKR. sz. rendeletét az 
alábbiak szerint módosítja.

L §

A rendelet az alábbi 19. §- al egészül ki:

19. §. (1) A településen keletkező komposztálásra alkalmas növényi hulladék
elhelyezésére a képviselő-testület az újirázi 0469/10 hrsz-ú, kivett (agyaggödör) 
művelési ágú, 6.215 m2 nagyságú területet 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 a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

(2) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK. Irányelv 15. cikk (3) 
bekezdésének megfelelő követelményt tartalmaz.

Ú j i r á z ,  2009. október 26, ^

■utak Károly 
polgármester,

Kihirdetési záradék:

Kihirdetve: 2009. október hó 27'. 

/ $ d  C c ú 'n
Dr. Csóra M ária 

jegyző

Dr. Csóra M áriaK
jegyző



ÚJIRÁZ, KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

7/2008. (V ili. 28,) ÖKR. sz, 

R E N D E L E T E

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló
5/2007, (IV. 16.) ÖKR. sz> rendeletének 

módosításáról

Ujiráz Községi Önkormányzatának Képviselő-testületé a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 
2000. évi XLffl. Törvény (továbbiakban: Hgt.) 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján az 
5/2007.(IV.16.) ÖKR. számú rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

i- §

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 áthelyezésről az ingatlantulajdonosokat hirdetményben köteles tájékoztatni.

2* §

Űjiráz, 2008. augusztus 27.

nyűk Károly 
polgármester

Kihirdetési záradék:

Kihirdetve: 2008. augusztus 28. napján u-._

/ j h  ) °
Dr. Csóra Mária í 1

jegyző \

jegyző



Újiráz Községi Önkormányzat Képviselő-testületé 
4146 Úiiráz Szabadság tér 1.

Tel/Fax: 06 (54) 440-200

K I V O N A T

Újiráz Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. augusztus 27-én megtartott 
ülésének jegyzőkönyvéből:

31/2008. (V II I .  27.) Ökh. sz. H A  T Á R O Z A  T

Újiráz Községi Önkormányzat Képviselő-testületé felhatalmazza Furák Károly 
polgármestert, hogy csatlakozzon Komádi Város Önkormányzatának kezdeményezéséhez, 
mely szerint kérjük a Bihari Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás társulási tanácsát, 
hogy az 50 méteren belüli kedvezmény (közös kukahasználat) megszüntetésére vonatkozó 
határozatot tárgyalja újra.

Határidő: azonnal
Felelős: Furák Károly polgármester

Dr. Csóra M ária sk, 
jegyző

Ú j i r á z, 2008. szeptember 1.

F u rák  Károly sk, 
polgármester



ÚJIRÁZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

8/2008, (V ili, 28.) ÖKR, sz, 

R E N D E L E T E

a települési szilárd hulladék közszolgáltatási dijának 
megállapításáról

Újiráz Község Önkormányzatának Képviselő-testületé a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében, 16. § (1) bekezdésében, valamint a 
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIIÍ. törvény (továbbiakban: Hgt.) 23. §-ában kapott 
felhatalmazás alapján, a 64/2008.(111.28.) Korm. sz. rendeletben, valamint az 5/2007. 
(IV. 16.) Ökr. számú rendelet 15. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével az alábbi 
rendeletet alkotja:

L  §

Újiráz Község területén 2008. évben a háztartási szilárd hulladék elszállításáért, 
ártalmatlanításáéit és tárolásáért az alábbi díjat kell a közszolgáltató részére fizetni:

1. ) 1 db 120 literes kuka egyszeri ürítésének díja magánszemélyek és közületek számára
263,- Ft/ürítés

2. ) Zsákos hulladékszállítás: szolgáltató által forgalmazott 60 literes hulladékgyűjtő zsák
szállítási szolgáltatással 140,- 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. §

(3) E rendelet 2008. szeptember 1. napján lép hatályba.
(4) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 8/2007,(VIII. 23.) Ökr. sz. 

rendelet.

Ö W  l
Dr. Csóra Mária r  

jegyző

Kihirdetési záradék:
Kihirdetve: 2008. augusztus 28. napján

^  /"

Dr. Csóra Mária '  
jegyző

\ '"'.Z



A 8/2008.(VIII. 28.) ÖKR. sz. rendelet 1. sz. melléklete

Díjkalkuláció 2008. 09, 01 .-2 0 0 9 . 08. 31. időszakra 
A 64/2008.(111. 28.) Korm. rendelet alapján

a. ) Hulladékkezelés költségei
Begyűjtés, szállítás költsége 211.274 eFt
Ártalmatlanítás költsége 68.051 eFt
Szelektív hulladékgyűjtés, -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. ) Környezetvédelmi kiadás, hatósági díjak, mérések, vizsgálatok 1.575 eFt
e. ) Elhasználódás, felújítás, pótlás, korszerűsítés, bővítés költsége 52.131 eFt

Összes költség meghatározása (bevétellel csökkentve) 410,219 eFt

Korrekciós tétel (július- augusztus)
Teljes éves nettó árbevétel 
Teljes éves bruttó árbevétel 
Tényleges szolgáltatási mennyiség 
1 literre jutó nettó egységár meghatározása 
1 literre jutó bruttó  egységár meghatározása

14.556 eFt 
424.775 eFt 
509.730 eFt 

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

Kalkulált szolgáltatási díjak
1 db 120 literes kuka egyszeri ürítésének nettó díja 275,- Ft/ürítés
1 db 120 literes kuka egyszeri ürítésének bruttó  díja 330,- Ft/ürítés
1 db 240 literes kuka egyszeri ürítésének nettó díja 549,- Ft/ürítés
1 db 240 literes kuka egyszeri ürítésének bruttó díja 659,- Ft/ürítés
1 db 1.100 literes kuka egyszeri ürítésének nettó díja 2.518,- Ft/ürítés
1 db 1.100 literes kuka egyszeri ürítésének bruttó  díja 3.022,- Ft/ürítés
Többlethulladék elszállítását szolgáló zsák nettó díja 140,- Ft/db
Többlethulladék elszállítását szolgáló zsák bruttó  díja 168,- Ft/db

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
Többlethulladék elszállítását szolgáló zsák nettó díja 140,- Ft/db
Többlethulladék elszállítását szolgáló zsák bruttó  díja 168,- Ft/db



ÚJIRÁZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

8/2007.rvni, 23.) ÖKR. sz. 

R E N P E L E T E

a települési szilárd hulladék közszolgáltatási díjának 
megállap ítás áró 1

Újiráz Községi Önkormányzat Képviselő-testületé a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében, a 16. § (1) bekezdésében, valamint a
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLDI. (továbbiakban: Hgt.) 23. §-ában kapott 
felhatalmazás alapján, a 242/2000.(XH.23.) Korm. sz. rendeletben, valamint a 5/2007.(IV.16.) 
ÖKR. számú rendelet 15. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével az alábbi 
rendeletet alkotja:

l . §

Újiráz község területén 2007. évben a háztartási szilárd hulladék elszállításáért, 
ártalmatlanításáért és tárolásáért az alábbi díjat kell a közszolgáltató részére fizetni:

3. ) 1 db 120 literes kuka egyszeri ürítésének díja magánszemélyek és közületek számára
222,75 Ft/ürítés

4. ) Zsákos hulladékszállítás: szolgáltató által forgalmazóit 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,

Újiráz, 2007. augusztus 22. A y

íTl<á r  o b 
)lgármestdr

Kihirdetési záradék:
Kihirdetve: 2007. augusztus hó 23. napján

/d i Ovh
* u Dr. Csóra M ária 

Jegyző

Dr. Csóra M ária 
jegyző



l.sz.melléklet 
8/2007. (Vni. 23.) ÖKR.

BIHARI RÉGIÓ  

Díjkalkuláció 2007. évre

(A 365/2004. (XII.26.) Korm. rendelettel módosított 242/2000. (XII.23.) Korm. rendelet alapján)

1. Hulladékártalmatlanítás költségei eFt

1. Rekultiváció, utógondozás 49 611 Ft/t

2. Üzemeltetési, karbantartási költség 68101
A. Összes beszállított lakossági hulladék 
mennyisége 22 010 tonna

B. Szolgáltatást igénybe vevők száma
C. Fajlagos hulladékmennyiség

96 960 fő

(365/2004. (XII.26.) Korm. r.) 227 kg/fő/év

Összes hulladékártalmatlanítási költség: 117 712

Fajlagos költség
Közszolgáltatásra igénybe vett edényzet

5 348 Ft/t

literszám éves szinten * 215 529 600 liter

1 edényzet literre vetített érték 
Kommunálishuiladék-gyűjtés, -szállítás

0,546 Ft/liter

II. költségei

1. Üzemeltetési, karbantartási költség 81 968

2. Lomtalanítás 0
Összes kommunálishulladék-szállítási 
költség 81 968

1 edényzet literre 
vetített érték 0,380 Ft/llter

Szelektív hulladékgyűjtés, -válogatás
III. költségei

1. Szelektív gyűjtés 25 702

2. Válogatómű költsége 23 478
3. Szelektívhulladék-értékesítésből származó 
árbevétel -7 977

Összes szelektívhuliadék-kezeiési költség 41 202

IV. Díjbeszedés költsége 32 769

1 edényzet literre vetített érték 0,152 Ft/liter

V. ÍSPA bérleti díj 20 969

VI. Pótberuházások értékcsökkenése 59 430

Összes költség meghatározása
VII. (bevétellel csökkentve) 354 050



- 2  -

Vili. Nyereségtartalom* ** 46 027

IX. Teljes éves nettó árbevétel 400 077

X. Teljes éves bruttó árbevétel 480 092

XI. 1 literre jutó nettó egységár meghatározása 1,856 Ft/liter

1 literre jutó bruttó egységár meghatározása 
1 db 120 literes kuka egyszeri

2,227 Ft/iiter

XII. ürítésének nettó díja 
1 db 120 literes kuka egyszeri

222,75 Ft/ürítés

ürítésének bruttó díja 
1 db 240 literes kuka egyszeri

267,30 Ft/ürítés

ürítésének nettó díja 
1 db 240 literes kuka egyszeri

445,50 Ft/ürítés

ürítésének bruttó díja 
1 db 1.100 literes kuka egyszeri

534,60 Ft/ürítés

ürítésének nettó díja 
1 db 1.100 literes kuka egyszeri

2 041,87 Ft/ürítés

ürítésének bruttó díja 2 450,25 Ft/ürítés

XIII. Fizető zsák 60 literes (nettó) 120,00 Ft/db

Fizető zsák 60 literes (bruttó) 144 Ft/db

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


