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Tisztelt Képviselő – testület! 
 
 

2010. évben a Képviselő – testület 43/2009. számú önkormányzati rendeletének megfelelően 
15.200,-Ft + ÁFA/háztartás/év összegért gyűjtöttük és szállítottuk a lakossági kommunális 
hulladékot. 
2010. évi tevékenységünk értékelése a következő gondolatmenet szerint történt: 

- általános értékelés, statisztika 
- személyi feltételek 
- technikai feltételek 
- nyújtott szolgáltatás 
- pénzügyi teljesítés 
- 2011. évi díjra javaslat 
- tervek 

 
Általános értékelés, statisztika 
 
2010. évben Jobbágyi település területén lévő SZUHA Kft tulajdonát képező, Uniós 
normáknak megfelelően kiépített szeméttelepre hordtuk a lakossági kommunális hulladékot. 
 
A következő táblázatban illusztráljuk, hogy mennyi szemetet gyűjtöttünk és mennyiért 
semmisítették azt meg. 
 
1. hó                133 t               638.000 Ft 
 2. hó                130 t               624.000 Ft 
 3. hó                204 t               979.000 Ft 
 4. hó                199 t               955.000 Ft 
 5. hó                179 t               859.000 Ft 
 6. hó                 191 t               917.000 Ft 
 7. hó                 200 t               960.000 Ft 
 8. hó                 220 t            1.056.000 Ft 
 9. hó                 198 t                950.000 Ft 
10. hó                 185 t                888.000 Ft 
11. hó                 180 t                864.000 Ft 
12. hó                 181 t                868.800 Ft 
Összesen:                                                 2200 t                                     10.558.800 Ft 
 
Érezhetően csökkent 2009. évhez viszonyítva az elszállított hulladék mennyisége, 
köszönhetően a szelektív hulladék- és zöldhulladék gyűjtésének, amit heti rendszerességgel 
végeztünk. 
Csak zöldhulladékból 2900 m3-t (580 t) gyűjtöttünk össze egész évben. Ez az elmúlt évben 
mind a lakossági kommunális hulladékba lett „beleerőszakolva” és ez 3.000.000,-Ft többlet 
kiadást jelentett. /megsemmisítési díj/ 
 
Szerveztünk több akciót az egyéb hulladékok gyűjtésére. 
Szeptember 25-én „E” hulladékot gyűjtöttünk. Az eredmény a tavalyihoz hasonlóan 9 t. 
Október 16-án lomtalanítást végeztünk gyűjtőszigetes technológiával. Az eredmény 220 m3. 
Ez 73 t-nak megfelelő hulladék mennyiség. 
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Összegyűjtöttünk és elszállítottunk a cigánytelepen összehalmozott 80 m3 kábel és egyéb 
hulladékot. Egész évben a telepről elszállítottunk 27 konténer szétszórt háztartási hulladékot, 
amit a közmunkások gyűjtöttek össze. Ez 81 m3-nek felel meg. /365.000,-Ft kiadás/ 
 
Munkatársaim segítségével az általános iskolákban folyamatos oktatással neveltük a fiatalokat 
a környezet megóvására, tisztántartásának fontosságára. 
Minden civilszervezet vagy iskolák által szervezett vetélkedő rendezvényen részt vettünk, 
ahol szintén a környezetünk rendben tartásának fontosságáról szóltunk, a résztvevők 
visszajelzései alapján nagy sikerrel. 
 
Folyamatosan értesítettük a lakosságot a helyi újság, a városi TV, a Vártelevízió, saját 
magunk által gyártott szórólapokon és a honlapunkon az ünnepek miatt változó 
szemétszállítás időpontjáról, a következő akciókról és az eredményekről. Sajnos így is volt 
olyan állampolgár, aki elégedetlenkedett a tájékoztatás szerinte nem elégséges volta miatt, 
mert ő nem néz TV-t, nem olvas újságot, a szórólapot kidobta, a honlapot nem nézte. 
 
A Környezetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által részünkre kiszabott környezetvédelmi 
bírságot teljes egészében kifizettük, tartozásunk megszűnt. 
 
Személyi feltételek 
 
A hulladékgyűjtést és szállítást a művezető szervezi napi rendszerességgel. 
Rendelkezésére áll 4 fő sofőr és két állandó rakodó. A zöldhulladék és a lakossági konténerek 
begyűjtéséhez közmunkás állomány van biztosítva. 
A fiatalok körében az oktatást egy közhasznú programban foglalkoztatott környezetvédelmi 
mérnök végzi. 
A lakossági szemétdíj kezelését, elszámolását, nyilvántartását 1 fő könyvelő és a főkönyvelő 
asszony végzi nagy odafigyeléssel, precízen. 
 
Technikai feltételek 
 
Nagy örömünkre a 2009. novemberében szolgálatba lépett újabb hulladékszállító autónk. 
Egész évben kitűnően teljesített meghibásodás nélkül. Ahogy terveztük, minden nap csak 
egyszer kell lemennie a szeméttelepre. Az egy napos körzete belefér a puttonyába, ami 9,2 t 
teherbírású. 
A lakótelepekről a konténereket két konténeres IFA hordja. 
A közmunkások által összegyűjtött szemetet a közterületekre kiszállított 4db új nyitott 
konténerbe tároljuk, amit a MAN magába önt és szállítja Jobbágyira. 
 
Ez év végén a 42 éves IFÁ-nak műszakira kellett volna mennie. Olyan sokba került volna a 
felkészítése, hogy úgy döntöttünk, hogy a volt kukás IFA-ra rászereljük az öreg gép 
felépítményét és máris fiatalítottunk 20 évet. A tulajdonostól megkaptuk az engedélyt és a 
műhelyben saját magunk elvégeztük a munkákat. Így egy IFA-val kevesebb autónk lett, de 
sokkal üzembiztosabban tudunk működni. 
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A tapasztalat azt mutatja, hogy nagy szükség van egy újabb, gyorsabban dolgozó, nagyobb 
teherbírású konténeres autóra. Ennek pénzügyi fedezetét részben elő tudjuk teremteni. Kérjük 
majd a testület segítségét az anyagiak részbeni biztosítására. 
 
A 2010-es évben bevezettük a Kft-nél a kártyára való tankolást. Ez több feladatot ró a 
vezetőkre, de érezhető a megtakarítás ezen a téren is. 
Sajnos a 2010. év költségeinek tervezésénél alábecsültem az üzemanyag árat. 300,-Ft/l 
gázolaj árral számoltam, ami bizony 280 – 330,- Ft között ingadozott egész évben. Ez nálunk 
jelentős kiadás. Érdekességképpen: csak a MAN fogyasztott 12000 l gázolajat 2010. évben. 
 
Nyújtott szolgáltatás 
 
Alapfeladatunk a háztartásokban keletkezett háztartási hulladék heti rendszerességgel történő 
elszállítása. Ezen feladaton kívül vállaltuk a szelektív gyűjtést minden ügyes-bajos dolgával. 
Sajnos a szigetek számát nem tudtuk emelni 2010-es évben, csak a meglévő szigeteket 
bővítettük. Reméljük, hogy a 2011-es évben újabb szigetek kiépítésére is sor kerülhet. Ennek 
lehetőségéről a tárgyalások a szolgáltatóval már folynak. 
 
Sok gondot jelentett a lakosságnak a zöldhulladék elhelyezése. Először havonta, majd heti 
rendszerességgel gyűjtöttük a hulladékot. Ezen szolgáltatásaink jövőre is megmaradnak. 
Továbbra is gyűjtjük majd az „E” hulladékot és lesz lomtalanítás is. 
 
Pénzügyi teljesítés 
 
A 2009. évi beszámolóban jeleztem, hogy hulladékkezelési díj kintlévőségünk akkor 
17.156.000,-Ft volt. Kintlévőségeink behajtására szerződést kötöttünk a Credit Controll Kft-
vel. 2008. 12. 31-ig fennálló kintlévőségeinket átadtuk nekik behajtásra, ami 6.000.000,-Ft 
volt. Ebből be tudtak hajtani 1.500.000,-Ft-ot, ami 25 % körüli eredmény, jobb mint az 
elsőfokú adóhatóság 10 %-a, de ez is nagyon kevés.  
A 2008-as záró adatok alapján a kommunális szolgáltatók magyarországi kintlévősége               
2,2 milliárd Ft. Mivel a hulladékgazdálkodási törvény egyértelműen leírja, hogy hogyan kell 
kezelni a kintlévőségeket, kérem a T. Hivatalt, hogy szerezzen érvényt behajtási 
intézkedéseinek. 
 
A 2010-es évben bevezettük a csekkes fizetési rendszert, költségeink csökkentése végett. 
A 2010. év első negyedévéig befizethető 2009-es díj mint kedvezmény nem igazán jól 
működött. Összesen a lakosság 10 %-a sem vette igénybe ezt a lehetőséget, a könyvelésben és 
nyilvántartásban viszont rengeteg plusz munkát jelentett.  
 
A 2011-ben érvénybe lépő új hulladékgazdálkodási törvény talán rendet tesz, de azt 
tudomásul kell venni, hogy a régi törvényt 2000. óta pont az állam nem tartotta be és ezért van 
ennyi kintlévősége a szolgáltatóknak. 
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2011. évi hulladékkezelési díjra javaslat 
 
2010. évben a díj 15.200,-Ft + ÁFA volt. Ebből csak a hulladék megsemmisítésére  
4.800,-Ft + ÁFA –t fizettünk tonnánként. 
A SZUHA Kft. jelezte, hogy a díjat 2011. évben 5.400,-Ft + ÁFA-ra emeli. /Megjegyzem, 
hogy mások 6.400,-Ft + ÁFA-t fizetnek./ Ez 12,5 %-os díjemelés. 
A szállítási, gyűjtési és más szolgáltatások díja 11.812,-Ft/t. 
A szállítási költség 10 km feletti szállításnál minden megtett km után további 332,-Ft, ami a 
plusz 16 km után 5.312,-Ft. 
Lerakási  díj 5.400,-Ft. Ez összesen 22.524,-Ft/t 
 
22.524 Ft/t x 2300 t = 51.805.200 : 52 hét = 996.253,846 : 3400 háztartás = 293 Ft x  
4 % inflációval = 11,72 Ft 
 
     293 Ft 
+     11, 7 Ft 
     304,7      305 Ft hetente + ÁFA = 382 Ft 
 
     382 x 52 hét = 20.000,-Ft 
 
Tehát az éves díj 16.000,-Ft + ÁFA.  
800,-Ft emelést jelent éves szinten egy háztartásban, ami szinte csak az inflációt követő 
díjemelés. 
 
Terveink 
 
2010. évre terveztük a szelektív szigetek hálózatának emelését, de csak a meglévőket tudtuk 
bővíteni. Reménybeli tárgyalásokat folytatunk a szolgáltatóval és bízunk benne, hogy a 
benyújtásra váró pályázatuk nyer, amiben még plusz 10 db új sziget kiépítésére kerülhet sor  
Pásztó – Hasznos – Mátrakeresztes területén. 
Megvalósulhat a kertes övezetekben a zsákos szelektívgyűjtés és egy hulladék udvar 
létrehozását is tervbe vettük. 
Sikerült beszereznünk saját erőből egy zöldhulladék aprítógépet. A vele leaprított lakosságtól 
begyűjtött nyesedékekből megoldottuk a telephely fűtését gáz nélkül. Így a gép 1,5 év alatt 
kitermeli önmagát, utána csak pluszt hoz. 
 
Beszereztünk 4 db 4 m3-es nyitott konténert saját erőből. 
 
Mi egy szolgáltató cég vagyunk. Tulajdonosunk pedig hatóság. Csak hatóságnak van joga 
köztartozások behajtására. A hulladékszállítási kintlévőségek kezelésére az a javaslatom, 
hogy a hivatalnak fizessen a lakosság kommunális adóként szemétszállítási díjat, így ha nem 
fizet, rögtön adóként behajtható a kintlévőség. A rendszer működésében sokat tudunk együtt 
dolgozni. Szinte mindent mi működtetnénk, nyilvántartanánk, adatot szolgáltatnánk. Ezt már 
javasoltam a múlt évben is. Kérem végiggondolni és dönteni.  
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A lakossági díj igazságosabbá tétele csak úgy lehetséges, hogy az egyedülállónak nyújtott 
kedvezmény a többség díjában jelenik meg, vagy a hivatal viseli a költségét, de ezt eldönteni 
nem a szolgáltató feladata. Kedvezményt csak a hivatal adhat saját terhére. 
Megjegyzem: lehet, hogy kommunális hulladékot kevesebbet termel az egyedülálló kertes ház 
tulajdonos, de zöldhulladékot sokkal többet helyez ki. 
 
A magyarországi hulladékkezelés összköltsége 2009. évben 15.133,-Ft/t és 30.650,-Ft között 
változik. Látható, hogy a mi megemelendő díjunk 2011. évben még emelés után is az alsó 
határhoz közelít. 
 
Kérem a tisztelt döntéshozókat, hogy értékeljék beszámolómat és annak tükrében döntsenek a  
2011. évi hulladékkezelési díjról. 
 
 
Köszönöm megtisztelő figyelmüket. 
 
 
 
 
 
 
Pásztó, 2010. november 18. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                    Robotka Róbert 
                                                                                  ügyvezető igazgató 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
………………..önkormányzati rendelete 

a lakossági szilárd hulladékgyűjtés, szállítás, elhelyezés és 
ártalmatlanítás díjáról 

 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi 
XLIII tv. 23. §-a alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 8. § (4) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú 
Nonprofit Kft. Felügyelőbizottságának és az Országos Fogyadztóvédelmi Egyesület Pásztói 
Szervezete véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 
 
1.§ (1) Pásztó város közigazgatási területén a közszolgáltatási díj – egységesen – állandó 

lakóingatlanra 
16.000,-Ft + ÁFA/lakás/év 

 
(2) A szolgáltatás évi 52 hetet figyelembe véve lakásonként heti egy alkalommal 110 
literes edénytérfogatú lakossági kommunális szilárd hulladék összegyűjtését, elszállítását 
és ártalmatlanítását jelenti. 

 
(3) A közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost szemétszállítási díj terheli, 
amit negyedévente egyenlő részletben kell megfizetnie. 

4.000,-Ft + ÁFA/negyedév 
 

(4) Üdülőingatlan tulajdonosok esetében a (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével 
26 hét igénybevett szolgáltatást kell megfizetni. 

 
(5) Az ingatlantulajdonost terhelő díjhátralék adók módjára behajtható köztartozás. 

 
2.§ (1) Ez a rendelet 2011. január 1-én lép hatályba. 
 

(2) A 43/2009.(XII.23.) önkormányzati rendelet 2010. december 31-én hatályát veszti. 
 
Pásztó, 2010. december 8. 
 
 
 
 
                      Sisák Imre                                      Dr. Tasi Borbála 
                   polgármester                                     címzetes főjegyző 
 



Tisztelt Képviselő- testület! 
 
2010. március 18-án több mint 100 aláírást tartalmazó beadvány érkezett a Pásztó Városi 
Polgármesteri Hivatalba. A beadványban, a családi házban élő nyugdíjasok számára a 
szemétszállítási díj  
- 50 literes kukatartály bevezetésével arányos csökkentését vagy 
- a 110 literes edénytérfogatú kukatartály 2 hetenkénti ürítésével kérték. 
A beadványban szereplő javaslatok bevezethetőségét megvizsgáltuk és az alábbi 
megállapításokat tettük. 
 
Az Önkormányzat a többször módosított a köztisztaság fenntartásáról szóló 27/2009 (IX. 30.) 
rendeletében szabályozza a települési szilárd hulladék kezelését. A szabályozás lehetővé tette, 
hogy a város közigazgatási területén, az illegális hulladék lerakóhelyek száma csökken. 
Ezeknek az „elhagyott hulladéktesteknek” a felszámolását az Önkormányzat végzi a 
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény alapján. 
Amennyiben az Önkormányzat az ide vonatkozó rendeleteinek szabályozott, támogatott 
módosításával teret enged a háztartásokban keletkezett hulladék gyűjtéséhez és a szállítás 
előkészítéséhez használt edényzet és ezzel együtt a közszolgáltatási díj felére csökkentéséhez, 
biztosra vehető az, hogy az illegális hulladéklerakók száma és az azon elhelyezett 
szemétmennyiség ennél is nagyobb méreteket ölt. Ezért jelen helyzetben, a kommunális 
hulladék mennyiségének csökkentését biztosító garanciák (mérlegelés, a közszolgáltató által 
biztosított edényzet) hiányában, a kezdeményezés bevezetése nem támogatható. 
 
A közszolgáltatási díj – a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának 
részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008. (III. 28.) Kormány rendelet 3. § (1) bekezdése 
alapján- többek között a közszolgáltató hatékony működéséhez szükséges folyamatos 
költségek és ráfordítások megtérülését, valamint a közszolgáltatás fejleszthető fenntartásához 
szükséges költségek és ráfordítások fedezetét biztosítja.  
Ha a beadványban felmerült kedvezményeket bevezetjük- véleményünk alapján nem csak a 
nyugdíjasokra kell, hogy korlátozódjon, hanem minden ingatlantulajdonost megillet- 
bármelyik a beadványban szereplő alternatíva a hulladékszállítási díj nagyobb arányú 
megemelkedését eredményezi, azoknál akik nem vehetik illetve nem veszik igénybe a 
kedvezményt. 
A 110 literes edény 2 hetenkénti ürítését a törvényi előírás nem teszi lehetővé. Ilyen módon a 
hulladékszállítási díj nem csökkenthető. 
Az 50 literes kuka bevezetését az ingatlantulajdonosoktól beszerezhetetlen garancia nem teszi 
lehetővé.  Kiteheti a 110 literes edényt annak ellenére, hogy megvásárolja az 50 literes 
tartályt. A városban az évente képződött hulladék mennyisége az 50 literes tartály 
bevezetésével nem feltétlenül csökken. (nem a közszolgáltató zsákjában kitett hulladék, amit a 
köztisztaság fenntartása érdekében a szolgáltató kénytelen elszállítani) Az így bekerülő 
hulladék kezelésének és ártalmatlanításának díját a szolgáltató kénytelen megfizetni, mely 
nem csak a 110 literes edényt használók, de az 50 literes kuka használók díját is növeli. 
Előbbi esetben a növekedés jóval nagyobb mértékű is lehet.  
 
Véleményünk szerint a szemétszállítási díj csökkenését a bevezetett szelektív 
hulladékgyűjtés, lakóingatlanonkénti mielőbbi bevezetésével (a díj csökkenését a 
szelektíven gyűjtött anyagok visszavételéből származó bevétel is csökkenti, kevesebb a 
lerakott hulladék mennyisége amiért fizetni kell) lehet folyamatosan és tartósan 
megoldani. 
 



A közszolgáltató a lakossági szilárd hulladékgyűjtés, szállítás, elhelyezés és ártalmatlanítás 
díját a 2011-re 4.000 Ft + ÁFA/negyedév határozta meg. Jelen esetben az Önkormányzat a 
közszolgáltató által meghatározott díjat különböző kedvezményekkel nem tudja mérsékelni az 
ingatlantulajdonosok számára.  
 
Tájékoztatjuk T. Képviselő- testületet, hogy amennyiben a javasolt rendelettervezettől 
eltérően kedvezményt állapítana meg rendeletében, úgy a 64/2008 (III.28.) kormányrendelet 
alapján a díjkülönbözetet az Önkormányzat díjkompenzáció formájában köteles a 
közszolgáltatónak megtéríteni. 
 
 
 
Pásztó, 2010. december 20. 
 
 
         Szklenár Katalin 
 


