
Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. 
3060 Pásztó, Kölcsey út 35. 
Telephely: 3060 Pásztó, Kossuth út 116. 
Tel./fax: 32-460-189 
E-mail: hulladek@invitel.hu 
 
 
Szám: 1-189/2011. 

 
A döntéstervezetek elfogadása minősített  

szavazattöbbséget igényel! 
 
 
 
 

Beszámoló 
a 2011. évi hulladékkezelési közszolgáltatás költségeiről 

 
Javaslat 

a 2012. évi hulladékkezelési díj megállapítására /rendelet alkotás/ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete  2011. decemberi   

    ülésére 
Előterjesztő: Robotka Róbert ügyvezető igazgató 
  Dr. Tasi Borbála címzetes főjegyző 
Megtárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
     Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Pásztói Szervezete 
     Felügyelő Bizottság 
Előkészítette: Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. 
     Dr. Tasi Borbála címzetes főjegyzője 
 
 



 2

 
Tisztelt Képviselő – testület! 

 
 

2011. évben a Képviselő – testület 24/2010. /XII. 29./ számú önkormányzati 
rendeletének megfelelően 16.000,-Ft + ÁFA/háztartás/év összegért gyűjtöttük és 
szállítottuk a lakossági kommunális hulladékot. 
 
A 2012. évi szemétszállítási díj megállapításának jogszabályi alapját a 
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tv. /továbbiakban: Hgt./, a 
települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes 
szakmai szabályairól szóló kormányrendelet /továbbiakban: korm.rend./ és a 
helyi önkormányzat 2012. január 1-jén hatályba lépő 15/2011. /VI. 30./  rendelete 
képezi. A Hgt. 25. §-a szerint a közszolgáltatás díját az elvégzett 
közszolgáltatással arányosan kell meghatározni a korm. rendeletben foglaltak 
alapján.  
A korm.rend. 3. §-a többek között kimondja, hogy a közszolgáltatás díját úgy kell 
meghatározni , hogy a közszolgáltatást működtető szolgáltató hatékony 
működéséhez szükséges folyamatos költségek és ráfordítások megtérüljenek, 
ösztönözzön a közszolgáltatás biztonságos, hatékony, költségtakarékos 
ellátására.  
 
A  Képviselő-testület rendeletének 21. §-a tartalmazza a díjmegállapítás 
szabályait, mely szerint évente külön rendeletben kell meghatározni, s a díjat 
negyedévente egyenlő részletekben kell megfizetni.  
 
A Hgt. 25. § /4/ bekezdése szerint a díjra vonatkozó költségelemzést a 
közszolgáltató javaslata alapján a jegyző terjeszti a testület elé a rendelet 
elfogadását megelőzően.  
 
A Hgt. 29. § /1/ bekezdése kimondja, hogy a közszolgáltató évente köteles 
közszolgáltató tevékenységéről részletes költségelszámolást készíteni és azt a 
települési önkormányzatnak benyújtani.  
 
2011. évben a köztisztaság fenntartásáról és a települési hulladékok kezeléséről 
szóló rendelet tárgyalásakor e kötelezettségnek a közszolgáltató már részben 
eleget tett, de az azóta eltelt időszakot is figyelembe véve a közszolgáltatói 
tevékenységről költségelemzéssel együtt egy előterjesztés keretében az alábbiak 
szerint adunk számot és teszünk javaslatot.  
 
Általános értékelés, költségelemzés 
 
2011. 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. 
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           2010.     2011. 
              /4.800,-Ft/t                    /5.400,-Ft/t 

         egységáron/                      egységáron/ 
 

1. hó 133 t           638.000 Ft 147,6 t 797.040 Ft
2. hó 130 t            624.000 Ft 129,5 t 699.300 Ft
3. hó 204 t            979.000 Ft 182,1 t 983.340 Ft
4. hó 199 t            955.000 Ft 173,3 t 935.820 Ft
5. hó 179 t            859.000 Ft 181,6 t 980.640 Ft
6. hó 191 t            917.000 Ft 185,1 t 999.540 Ft
7. hó 200 t            960.000 Ft 198,2 t 1.070.280 Ft
8. hó 220 t         1.056.000 Ft 216,3 t 1.168.020 Ft
9. hó 198 t            950.000 Ft 174,9 t 944.460 Ft
10. hó 185 t 888.000 Ft 164,6 t 888.840 Ft
11. hó 180 t 864.000 Ft 171,72 t 927.288 Ft
12. hó 181 t            868.800 Ft 180 t 972.000 Ft

Összesen:     2200 t            10.560 eFt       2005 t              11.367 eFt 
 
Érezhetően csökkent 2010. évhez viszonyítva az elszállított hulladék mennyisége, 
köszönhetően a szelektív hulladék- és zöldhulladék gyűjtésének, amit napi rendszerességgel 
végeztünk. 
Zöldhulladékból 6000 m3-t gyűjtöttünk össze egész évben.  
 
Szerveztünk több akciót az egyéb hulladékok gyűjtésére. 
Június-04-én „E” hulladékot gyűjtöttünk. Az eredmény a tavalyihoz hasonlóan 20 m3. 
Október 08-án lomtalanítást végeztünk gyűjtőszigetes technológiával. Az eredmény 220 m3. 
Ez 73 t-nak megfelelő hulladék mennyiség. 
 
Összegyűjtöttünk és elszállítottunk a város különböző pontjain összehalmozott 80 m3 kábel és 
egyéb hulladékot. 37 konténer szétszórt háztartási hulladékot szedtünk össze, a közmunkások 
segítségével. Ez 148 m3-nek felel meg. 
 
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 újságok, a városi TV, a Vártelevízió, saját 
magunk által gyártott szórólapokon és a honlapunkon az ünnepek miatt változó 
szemétszállítás időpontjáról, az elkövetkező akciókról és az eredményekről.  
 
Személyi feltételek 
 
A hulladékgyűjtést és szállítást a művezető szervezi napi rendszerességgel. 
Rendelkezésére áll 4 fő sofőr és 3 állandó rakodó. A zöldhulladék és a lakossági konténerek 
begyűjtéséhez közmunkás állomány van biztosítva. 
A fiatalok körében az iskolákban az oktatást egy környezetvédelmi mérnök végezte. 
Munkahelyét a szűkös anyagi helyzetünk miatt a második félévben megszüntettük. 
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A lakossági szemétdíj kezelését, elszámolását, nyilvántartását egy könyvelő és a főkönyvelő 
asszony végzi nagy odafigyeléssel, precízen. 
 
Technikai feltételek 
 
Hulladékszállító autónk egész évben kitűnően teljesített meghibásodás nélkül. Ahogy 
terveztük, minden nap csak egyszer kell lemennie a szeméttelepre. Az egy napos körzete 
belefér felépítményébe, ami 9,2 t teherbírású. 
A lakótelepekről a konténereket két konténeres IFA hordja. 
Sok gondot fordítunk a 2 db IFA konténeres autóinkra, amikre nagyon nagy szükség van. 
Műszaki vizsgán minden járművünk elsőre, sikeresen levizsgázott. Ez a kocsikat javító, 
karbantartó munkatársak jó munkáját jelzi. 
A közmunkások által összegyűjtött szemetet a közterületekre kiszállított 4db új nyitott 
konténerbe tároljuk, amit a MAN magába önt és szállítja Jobbágyira. 
 
A 2010-es évben bevezettük a Kft-nél a kártyára való tankolást. Ez több feladatot ró a 
művezetőre, de érezhető a megtakarítás ezen a téren is. 
Sajnos a 2011. év költségeinek tervezésénél alábecsültem az üzemanyag árat. 380,-Ft/l 
gázolaj árral számoltam, ami bizony 350 – 440,- Ft között ingadozott egész évben. Ez nálunk 
jelentős kiadás. 
 
 Érdekességképpen néhány adat a futott km-ekről és az elfogyasztott gázolja mennyiségről: 
 
A három autó összesen 44246 km-t futott. 
Balesetet nem okoztunk! 
Elszállítottunk 1906 t háztartási hulladékot. 
A lakosságtól begyűjtöttünk 6000 m3 zöldhulladékot. 
Illegálisan lerakott és általunk összegyűjtött hulladék 148 m3 volt. 
Felhasználtunk 22600 l gázolajat. 
Ha a januári ár maradt volna, 2.500 eFt-tal több pénzünk lenne. 
 
Nyújtott szolgáltatás 
 
Alapfeladatunk a háztartásokban keletkezett háztartási hulladék heti rendszerességgel történő 
elszállítása. Ezen feladaton kívül vállaltuk a szelektív gyűjtést minden ügyes-bajos dolgával 
együtt. Sajnos a szigetek számát nem tudtuk emelni 2011-es évben, csak a meglévő szigetek 
üzemeltek. 
 
Napi rendszerességgel gyűjtöttük a zöldhulladékot. Ezen szolgáltatásaink jövőre is 
megmaradnak. Továbbra is gyűjtjük majd az „E” hulladékot és lesz lomtalanítás is. 
 
Pénzügyi teljesítés 
 
A múlt évi beszámolóban jeleztem, hogy mennyi a kintlévőségünk. /19.463 eFt/ Az idén ez 
21.000 eFt- ra várható. 
Kintlévőségeink behajtására minden eszközt felhasználtunk. Eddigi próbálkozásaink közül a 
legeredményesebb a saját dolgozóink által végzett „házról-házra járás” volt. 2011. szeptember 
végén elkezdett tevékenységük eredménye 1.500 eFt volt. Ezt a munkát nem hagyjuk abba, 
főleg fizetési napok után mutatkozik az eredmény. 
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Az évközben bevezetett 60 l-es kuka használati lehetőséggel 6 fő élt. 
 
A nagyon várt új hulladékgazdálkodási törvény sajnos a mai napig nem készült el, így a jövőt 
illetően rengeteg a kérdőjel. 
 
2012. évi hulladékkezelési díjra javaslat 
 
2011. évben a díj 16.000,-Ft + ÁFA volt. Ebből csak a hulladék megsemmisítésére  
5.400,-Ft + ÁFA –t fizettünk tonnánként. 
A SZUHA Kft. jelezte, hogy a díjat 2012. évben 5.900,-Ft + ÁFA-ra emeli. Ez 8 %-os 
díjemelés. 
 
- Az elmúlt évhez képest 2012. évben az ÁFA 27 %-ra emelkedik. Ez 2 %-os áremelést 
generál. 
- Az elmúlt évi üzemanyag áremelés mértéke és a jövő évi várható emelések újabb 5 %-os 
emelést jelentenek. 
- A bejelentett 2011. évi infláció mértéke 4 % körüli. 
 
Ez összesen a kompenzálások után 11 %-os emelést jelent. 
 
Tehát a 2012. évi hulladékgyűjtési- és szállítási díj 22.200,-Ft /bruttó/,                  
negyedévente 5.550,-Ft. Hetente 42,3 Ft-ot jelent egy háztartásnál, 110 l-es kuka 
igénybevétele esetén.  60 l-es kukánál ugyanez 4370 Ft (hetente: 36,4 Ft) díjat jelent egy 
háztartásnál. 
 
Mivel az új hulladékgazdálkodási törvény nem jelent még meg, nem tudjuk pontosan, hogy 
mi lesz 2012-ben. Az biztos, hogy a kommunális hulladékot el kell szállítani. Ennek a díjára 
tettünk javaslatot. 
Hosszú távú terveink a következők: 
 
Nagy terveink vannak, melyek megvalósítására elég jók az esélyeink.  
Salgótarján, Bátonyterenye és Pásztó és kistérségeinek 43 településével közösen egy kb. 
1,6milliárd Ft-os pályázatot nyújtunk be az idén „Kelet-Nógrád térségi hulladékgazdálkodási 
rendszer fejlesztése” címmel. Ezen pályázat arról szól röviden, hogy 2016-ra elérjük, hogy a 
megsemmisítő helyre kerülő hulladék mennyisége 1995 bázisévhez viszonyítva 35 %-ra kell 
csökkenteni. Ez azt jelenti, hogy a jelenlegi 309 kg/fő/év mennyiséget 200 kg/fő/év-re kell 
leszorítani. Ez úgy lehetséges, hogy a szelektív hulladékgyűjtést növeljük. 
Hogyan? /csak Pásztóról beszélek/ 

- minden lakótelepi lépcsőház kap 3 db 240 l-es szelektív kukát /papír, fém, műanyag/ 
- családi házaknál beindul a házhoz menő szelektív gyűjtés + mindenki kap egy bió 

kukát a zöldhulladéknak 
- megépül a városban egy modern hulladék udvar, ahová be lehet vinni mindenféle  
      hulladékot, lomot, veszélyes anyagot, ami nem kommunális hulladék 
- a városban megépül egy komposzt telep 

Így nagymértékben csökkenthetjük a kukákba kerülő hulladék mennyiségét, tehát a célt el 
tudjuk érni. Ha ezt nem tennénk, évente súlyos milliókat kellene kifizetni bírságként, ami 
emelné a lakosság terheit. 
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A fenti feladatok végrehajtásához természetesen a technikai eszközök is beszerzésre kerülnek, 
amelyek kezeléséhez sofőrök, gépkezelők, segédmunkások kellenek. Tehát munkahelyet is 
teremtenénk.  
Mint minden pályázatnak, ennek is van önrésze, melyet önkormányzatunk biztosítana. 
 
Bízunk a jövőben! 
 
Kérem az Önkormányzat Képviselő-testületét, hogy értékelje beszámolónkat és annak 
tükrében döntsenek a 2012. évi hulladékkezelési díj mértékéről. 
 
Határozati javaslat  
 
Pásztó Város Önkormányzat Képviselő – testülete megismerte és megtárgyalta a 2011. évi 
hulladékkezelés költségelemzésére vonatkozó beszámolót  és a 2012. évi hulladékkezelés 
díjáról szóló javaslatot.  
 
1./ A Képviselő-testület elfogadja a 2011. évi költségelemzésről szóló beszámolót.  
 
2./ A 2012. évi hulladékkezelés díjáról külön rendeletet alkot. 
 
Pásztó, 2011. december 15. 
 
 
 
 
Dr. Tasi Borbála                                                             Robotka Róbert 
címzetes főjegyző                                                               ügyvezető igazgató 
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Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

…………./2011. /………/ önkormányzati rendelete 
a lakossági szilárd hulladékgyűjtés, szállítás, elhelyezés és 

ártalmatlanítás díjának megállapításáról 
 

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 
a./ 17.480,-Ft + ÁFA/lakás/év 110 l-es kuka igénybevétele esetén 

   b./ 13.984.- Ft+ ÁFA/lakás/év  60 l-es kuka igénybevétele esetén 
 

(2) A szolgáltatás évi 52 hetet figyelembe véve lakásonként heti egy alkalommal 110 és  
      60 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. 
 

a./ 4.370.-Ft + ÁFA/negyedév 110 l-es kuka igénybevétele esetén 
            b./  3.496.- Ft+ ÁFA/negyedév 60 l-es kuka igénybevétele esetén 

 
(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.§  Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba. 
 
3. §  Hatályát veszti a 11/2011. (IV. 29.,) rendelettel módosított 24/2010. /XII. 29./  
        önkormányzati rendelet.  
 
Pásztó, 2011.december 15. 
 
 
 
 Sisák Imre       Dr. Tasi Borbála 
 polgármester       címzetes főjegyző 
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I N D O K O L Á S  
 
 
A lakossági hulladékkezelési díjat a helyi önkormányzat köztisztaság fenntartásáról, a 
települési hulladékok kezeléséről szóló 15/2011. (VI.30.) rendeletének 21.§-a alapján évente 
külön rendeletben kell megállapítani, a mindenkor hatályos – jelenleg a 64/2008. (III.28.) 
Kormányrendelet – szakmai szabályok szerint. 
 
A rendelet elfogadását megelőzően a szolgáltató Városgazdálkodási Kft. a költségelemzést 
elvégezte, melyet a testület megismert. 
 
A költségelemzés szerint, az ÁFA emelés, a folyamatos üzemanyagár emelkedés és az előre 
jelzett infláció minimális szinten 11 %-os emelést tesz szükségessé. 
A rendelet-tervezet 1.§-a tartalmazza a szabványosított 110 l-es és a 60 l-es kuka 
igénybevétele esetén fizetendő díjakat, a negyedévre kiszámolt részleteket, az 
üdülőtulajdonosokra vonatkozó rendelkezéseket továbbá, hogy a díjhátralék adók módjára 
behajtható köztartozásnak minősül. 
 
A rendelet-tervezet 2. és 3.§-a a hatályba léptető rendelkezéseket tartalmazza. 
 
Pásztó, 2011. december 19. 
 
 
 
 
 
 
       …………………………………… 
 


