
 

 

 

 

ELŐTERJESZTÉS 

Füzesgyarmat Város 

2012. évi hulladékszállítási díjak meghatározásához 

 

 

A Tisztelt Képviselő-testület számára bizonyára ismeretes, a 2012. évi hulladékszállítási díjak 

meghatározásával kapcsolatos decemberben megalkotott helyi rendeletmódosítást törvényi 

változások miatt hatályon kívül kellett, kell helyezni. 

A 2012. április hónapban elfogadott és kihirdetett 2012.évi XXVIII. törvény szabályozza a 

hulladékszállításra vonatkozóan a 2012. évben alkalmazható díjakat. Az áremeléseket az 

elfogadás és kihirdetés után lehet alkalmazni. Módosításra került továbbá a  64/2008 (III.28.) 

kormányrendelet a 48/2012.(III.28.) kormányrendelettel. A törvényi változás miatt 

szükségessé válik a 2012. évi hulladékszállítási díjak újra tárgyalása. Kérdés a 2012. évre eső 

díjkompenzáció megtérítése, ami nagyságrendileg (1846 lakott ingatlan szolgáltatása, 

ingatlanonként négy hónappal kalkulálva)  Füzesgyarmat esetében 283.000 Ft+ÁFA körüli 

összegre tehető. A díjkompenzációtól eltekinteni sajnos nem áll módunkban, mivel a 

folyamatos és biztonságos szolgáltatás ellátásának elengedhetetlen feltétele ezen összeg 

megtérülése. A hatályos jogszabályok figyelembe vételével a 2012. év első hónapjaiban 

keletkezett árbevétel kiesés, az üzemanyag árak szinte folyamatosnak mondható emelkedése 

és a törvények általi kötelezettségek miatt a hulladékszállítási díjak infláción felüli mértéken 

felüli emelését teszik szükségessé, hogy a közszolgáltatás hosszú távon és biztonságosan 

fenntartható legyen. Ez nem csak a közszolgáltató érdeke, hanem az Önkormányzat érdeke is, 

mivel a hulladékkezelési kötelező közszolgáltatás megszervezése és fenntartása kötelező 

önkormányzati feladat. Természetesen abban az esetben, ha az önkormányzat a kompenzációt 

megtéríti társaságunknak, akkor a már decemberben elfogadott díjemelésnél magasabb 

mértékű emelést nem kívánunk előterjeszteni.  

 

 

 

 



 
A 2012. évi szolgáltatási díj az alábbi árstruktúra szerint változik: 

K=(1+I)*Z 
ahol: 

 Z – előző évi nettó szolgáltatási díj 

 I – az emelés mértéke %-ban 

 K – következő évi nettó szolgáltatási díj 

                          I =  8,25 % 

 
 
 
 

 
A lakossági kommunális hulladékbegyűjtés önköltségei 

a 2011. évben  
 

 
 

Megnevezés Szolgáltatási díj 
%-a 

Begyűjtés   

Üzemanyag 26,19% 

Munkabér (dolgozó) 21,62% 

Munkabér (irányító) 9,650% 

Géppark fejlesztés 8,420% 

Autó fenntartás 10,250% 

Gyüjtőedény pótlás 1,060% 

Számlázás 6,170% 

Központi irányítás 6,520% 

Egyéb költségek 9,00 %  

Lomtalanítás 1,120% 

Begyűjtés összesen: 78,300% 

Ártalmatlanítási díj.:  20,600% 

Váll. nyereség 1,100% 

Lakossági díj nettó/ürítés 100,000% 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Lakossági 120 literes hulladékgyűjtő edény gyűjtésre és szállításra vonatkozólag: 
 

változás a 2011. évi díjhoz (nettó):  699,42 Ft /hó + 8,25 % = 757,12 Ft / hó + ÁFA 
 

757,12 Ft / hó + ÁFA 
293,08 Ft/ürítés +ÁFA 

 
Lakossági 80 literes hulladékgyűjtő edény gyűjtésre és szállításra vonatkozólag: 
 

változás a 2011. évi díjhoz (nettó):  676,75 Ft /hó + 8,25 % = 732,58 Ft / hó + ÁFA 
 

732,58 Ft / hó + ÁFA 
283,58 Ft/ürítés + ÁFA 

 

A havi díjak megállapításánál a 2012. évben, 31 ürítést vettünk figyelembe ingatlanonként. 

 

Kérem, hogy az előterjesztést a Tisztelt Képviselő-testületet vitassa meg és vita utáni 

elfogadásáról szíveskedjenek dönteni. 

 

 
 
 

 

Kunágota, 2012. április 20. 

 

                                                                                                   Bondár Lajos 

                                                                                                     ügyvezető 

 


