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ELŐTERJESZTÉS 

A 2013. évi hulladékszállítási díjak meghatározásához 

 

 

A Békés- Manifest Kft. 2006. évi második taggyűlésén, a taggyűlés 10/2006.11.09 számú 

határozatában arról döntött, hogy a Kft. által alkalmazott következő évi hulladékszállítási 

díjak megállapítása a tagok között, taggyűlés keretén belül kerüljön megállapításra.  

2012. november 26-án az Országgyűlés által elfogadott 2012.évi CLXXXV. Hulladékokról 

szóló törvény arról rendelkezik, hogy 2013. január 1-től a hulladéklerakókon lerakott 

települési hulladék után tonnánként 3000,- Ft hulladéklerakási járulékot kell megfizetni az 

illetékes környezetvédelmi hatóság által megjelölt számlára illetve 100 Ft/fő/év felügyeleti 

díjat kell fizetni a Magyar Energia Hivatal részére.  

A fizetési kötelezettségekkel a jövő évben számolni kell. Ezen többletköltségek, olyan 

költségek, amelyeket a szolgáltatási díjakon felül kell megfizetni.  

A Békés-Manifest Kft 2012. december 3-án tartotta soros taggyűlését, ahol a taggyűlés a 

következő határozatokat hozta: 

 
5/2012.12.03 határozat 

 
A tulajdonos önkormányzatok írásban nyilatkoznak 2012. december 31-ig , hogy a 

lerakási járulék és a felügyeleti díj fizetési kötelezettség hatályba lépésének napjától azok 

megfizetését, a Békés-Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft az ügyfelek felé kiállított 

számlában - külön sorba feltüntetve- érvényesítse-e, vagy azt az önkormányzat átvállalja a 

2013. évre vonatkozóan. 

A taggyűlés a határozatot 1 tartózkodás mellett , 26 igen szavazattal elfogadta.  

 
7/2012.12.03 határozat 
 

A taggyűlés a 2013. évi hulladékszállítási díjak emelésének mértékét – 2012. évi  

CLXXXV. törvényben foglaltak alapján - 4,2%-ban határozza meg. A tag 

Önkormányzatok képviselői a díjemelés mértéket elfogadják , a települési szilárd hulladék 

kezelésére vonatkozó helyi rendeletmódosításokat a tag Önkormányzatok Képviselő-

testületei elé terjesztik, azt  megtárgyalás után elfogadják és kihirdetik 2012.december 31. 

napjáig 
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A rendelet módosításokat 2013. január 31. napjáig postai úton megküldik a Békés – 

Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft részére. 

A taggyűlés 1 ellenszavazat mellett , 26 igen szavazattal elfogadta a határozatot. 

 
Tájékoztatásul közöljük, hogy az utolsó lezárt évben, 2011-ben Füzesgyarmat településről 

elszállított és lerakott települési szilárd hulladék mennyisége 1023,3  tonna volt, ami a lakott 

ingatlanok számának és az ürítési gyakoriságnak a figyelembe vételével  14,18 kg/ürítés 

fajlagos hulladékmennyiségnek felel meg. 

 

1. Határozat a  hulladéklerakási járulékkal kapcsolatosan 

Az 5/2012.12.03 sz. határozat alapján Társaságunk elkészítette javaslatát. Kérjük, hogy a 

Tisztelt Képviselő-testület 2012.december 31. napjáig az alábbi két alternatíva közül 

döntsön, és döntéséről írásban értesítse Társaságunkat. Amennyiben a fenti időpontig döntés 

nem születik, úgy a második alternatívát tekintjük irányadónak. 

 

1. Az önkormányzat nyilatkozza, hogy a lerakási járulék és a felügyeleti díj fizetési 

kötelezettség hatályba lépésének napjától azok megfizetését, a Békés-Manifest 

Közszolgáltató Nonprofit Kft az ügyfelek felé kiállított számlában - külön sorba 

feltüntetve a negyedéves fajlagos hulladékmennyiség és az ürítés szám alapján - 

érvényesítse azt, a 2013. évre vonatkozóan. 

 
 
 
 

2. Az önkormányzat nyilatkozza, hogy a lerakási járulék és a felügyeleti díj fizetési 

kötelezettség hatályba lépésének napjától azok megfizetését, a Békés-Manifest 

Közszolgáltató Nonprofit Kft az Önkormányzat felé kiállított számlában - a negyedéves 

fajlagos hulladékmennyiség és az ürítés szám alapján - érvényesítse azt a 2013. évre 

vonatkozóan. 
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2. Határozat a 2013. évi díjemeléssel kapcsolatosan 
 
A  taggyűlés 7/2012.12.03. sz. határozata alapján : 
 
 
a 2013. évi szolgáltatási díj az alábbi árstruktúra szerint változik: 

 
 

K=(1+I)*Z 
ahol: 

 Z – 2012. évi nettó szolgáltatási díj 

 I – az emelés mértéke %-ban 

 K – 2013. évi nettó szolgáltatási díj 

 

        ahol az „I” mértéke: 4,2 % 

 
 
Lakossági hulladékgyűjtő edény gyűjtésre és szállításra vonatkozólag: 
 
változás a 2012. évi díjhoz (nettó évi 31 ürítés):   

 
120 literes  gyűjtő edény: 293,08 Ft /ürítés + 4,2 % = 305,39  Ft / ürítés + ÁFA 

 
 

80 literes  gyűjtő edény: 283,58 Ft /ürítés + 4,2 % = 295,49  Ft / ürítés + ÁFA 
 
 
változás (nettó évi 52 ürítés):   

 
120 literes  gyűjtő edény:  285,30  Ft / ürítés + ÁFA 

 
 

80 literes  gyűjtő edény 273,88  Ft / ürítés + ÁFA 
 

 
Kérem, hogy mind két határozati javaslatot a Tisztelt Képviselő-testületet vitassa meg és vita 

utáni elfogadásáról szíveskedjenek dönteni. 

 

Kunágota, 2012. december. 

 

                                                                                                   Bondár Lajos 

                                                                                                     ügyvezető 

 


