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Tisztelt Képviselő - testület ! 
 
A képviselő-testület köztisztaságról szóló 15/2011/VI.30/ rendeletének 21.§ /l/ 
bekezdése szerint évente külön rendeletben kell megállapítani a szemétszállítási 
díjat és a fizetésre vonatkozó szabályokat. 
A jelenleg hatályos hulladékgazdálkodásról szóló 2000.évi XLIII törvény és a 
települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes 
szakmai szabályairól szóló 64/2008/III.28/ Korm. rendelet értelmében a 
közszolgáltató évente köteles tevékenységéről részletes költségelemzést készíteni 
és azt az önkormányzatnak benyújtani. 
A díjra vonatkozó költségelemzést a közszolgáltató javaslata alapján a jegyző 
terjeszti a testület elé a rerndelet elfogadását megelőzően. 
 
A 2013. évi szemétszállítási díj  megállapításának jogszabályi alapját a 
hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV törvény /továbbiakban:Htv / képezi, mely 
törvény 2013. január 1-jén lép hatályba. 
A Htv. 91.§. /1/ bekezdése szerint a hulladékgazdálkodási díj legmagasabb 
mértékét 2013. évre vonatkozóan az e §-ban foglalt eltérésekkel  kell 
megállapítani, melynek az a lényege, hogy a 2012. december 31-én alkalmazott 
bruttó díjhoz képest legfeljebb 4,2%-al megemelt díj alkalmazható. 
A Htv. 88.§. /3/ bek. b. pontja felhatalmazást ad az  önkormányzatoknak a 
rendeletalkotásra, melynek során már a Htv. 35.§-ában foglalt szabályozást kell 
elvégezni. Ennek értelmében a köztisztasági rendeletet felül  kell vizsgálni, 
melynek célszerű időpontja 2013. II. féléve, amikor már a végrehajtási rendeletek 
is megjelentek. 
 
Fentiek alapján  a részletes költségelszámolást 2012 évre vonatkozóan , a 2013 
.évi szemétszállítási díj költségelemzését és rendeletalkotási javaslatot az  
alábbiak szerint  tesszük meg. 
 
Tisztelt Képviselő – testület! 

 
 

2012. májusától a Képviselő – testület 9/2012. /IV. 30./ számú önkormányzati rendeletének 
megfelelően 16.776,-Ft + ÁFA/háztartás/év összegért gyűjtöttük és szállítottuk a lakossági 
kommunális hulladékot, januártól áprilisig pedig a 2011. évi áron  
16.000,-Ft+ÁFA/háztartás/év. 
 
 
Általános értékelés, statisztika 
 
2012. évben Jobbágyi település területén lévő SZUHA Kft tulajdonát képező, Uniós 
normáknak megfelelően kiépített szeméttelepre hordtuk a lakossági kommunális hulladékot. 
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A következő táblázatban illusztráljuk, hogy mennyi szemetet gyűjtöttünk: 
 
       2011.   2012. 
              /5.400,-Ft/t          /5.400,-Ft/t     
                        egységáron/         egységáron/ 
 

1. hó 147,6 t 165,4 t
2. hó 129,5 t 141 t
3. hó 182,1 t 152 t
4. hó 173,3 t 161 t
5. hó 181,6 t 166 t
6. hó 185,1 t 159,9 t
7. hó 198,2 t 187,9 t
8. hó 216,3 t 199,2 t
9. hó 174,9 t 198,5 t
10. hó 164,6 t 181.1 t
11. hó 171,7 t 174,6 t
12. hó 180 t 185,4 t
Összesen:             2105 t                    2072 t 
 
        11.367 eFt  11.189 eFt 
 
 
Zöldhulladékból a közterületekről 6000 m3-t gyűjtöttünk össze egész évben.  
 
Szerveztünk több akciót az egyéb hulladékok gyűjtésére. 
Szeptember 29-én lomtalanítást végeztünk gyűjtőszigetes technológiával. Az eredmény      
280 m3. Ez 73 t-nak megfelelő hulladék mennyiség.  
Ekkor gyűjtöttük az „E” hulladékot is, 20 m3-es eredménnyel. 
 
Összegyűjtöttünk és elszállítottunk a város különböző pontjain összehalmozott 80 m3 kábel és 
egyéb hulladékot. 39 konténer szétszórt háztartási hulladékot szedtünk össze, a közmunkások 
segítségével. Ez 148 m3-nek felel meg. 
Az illegális szemétlerakók felderítése és felszámolása állandó feladatunk. 
 
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 a közmunkás állomány is besegít. 
 
A szemétdíj kezelését, elszámolását, nyilvántartását egy könyvelő és a főkönyvelő asszony 
végzi nagy odafigyeléssel, precízen. 
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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 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. 
 
Bevezettük a Kft-nél a kártyára való tankolást. Ez több feladatot ró a vezetőkre, de érezhető a 
megtakarítás ezen a téren is. 
A hulladék begyűjtésével és szállításával kapcsolatban a Kft. üzemanyagköltsége               
nettó 8.468 e Ft október 31-ig. 
 
 Érdekességképpen néhány adat a futott km-ekről és az elfogyasztott gázolja mennyiségről: 
 
A három autó összesen 44246 km-t futott. 
Balesetet nem okoztunk! 
Elszállítottunk 2072 t háztartási hulladékot. 
A közületektől és a lakosságtól begyűjtöttünk 6000 m3 zöldhulladékot. 
Illegálisan lerakott és az általunk összegyűjtött hulladék 168 m3 volt. 
Felhasználtunk 16800 l gázolajat. 
 
Nyújtott szolgáltatás 
 
Alapfeladatunk a háztartásokban keletkezett háztartási hulladék heti rendszerességgel történő 
elszállítása. Ezen feladaton kívül vállaltuk a szelektív gyűjtést minden ügyes-bajos dolgával 
együtt. A városban 8 db sziget üzemel. 
 
Pénzügyi teljesítés 
 
A múlt évi beszámolóban jeleztem, hogy mennyi a kintlévőségünk. /2011. 12. 31-én  
21.295 eFt/ Az idén ez 23.000 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 2.500 eFt volt. Ezt a munkát nem hagyjuk abba, 
főleg fizetési napok után mutatkozik az eredmény. 
 
A bevezetett 60 l-es kuka használati lehetőséggel 212 fő élt. 
 
2013. évi hulladékkezelési díjra javaslat 
 
A Hgt., valamint a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes 
szakmai szabályairól szóló 64/2008. (III: 28.) Korm. rendelet (továbbiakban: Dr.) a 
közszolgáltatási díj megállapítása érdekében a Közszolgáltató számára kötelező díjkalkuláció 
készítését írja elő. 
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A kalkulációnak tartalmaznia kell a közszolgáltatás biztonságos ellátásához szükséges és 
indokolt költségeket, szolgáltatási mennyiségeket  és minden olyan igény szerinti alapadatot, 
mely a szolgáltatás, ellenszolgáltatás egyenértékűségének elvét segít érvényre juttatni. 
Ennek figyelem vételével a Közszolgáltató elkészítette a 2013. évi díjkalkulációját, 
támaszkodva a szolgáltatási rendszer és közszolgáltatási díjalkalmazás több éves 
tapasztalataira és a 2012. év, mint bázis év utókalkulációs adataira. 
A díjkalkuláció a Közszolgáltató 2012. I-III. negyedévi tényadataiból kalkulált éves szintű 
várható költségek alapul vételével számított inflációs növekedéssel lett összeállítva. 
Költségkalkulációnkat a várható infláció, valamint – az infláció mértékétől független – a 
költségek összegére ható növelő vagy csökkentő tényezők befolyásolják. 
 

- A kalkuláció a hulladékkezelési közszolgáltatás keretében végzett tevékenység 
költségeit és bevételeit tartalmazza. 

- Költségkalkulációnkat alapvetően a 2012. évi várható ráfordítások, valamint a 2013. 
évre várható 4,2 %-os inflációs emelkedés határozta meg. 

- Költségkalkulációnk összeállításánál a jelenleg ismert adó és járulékfizetési 
kötelezettségeinket vettük figyelembe, béremeléssel – elfogadott minimálbér 
hiányában – nem számoltunk. 

- Értékcsökkenési leírást a 2012. évi tényadatok és a várható 2013. évi szinten tartó 
fejlesztések hatásaként terveztük. 

- Egyéb ráfordítások között terveztük meg a gépjárműadó arányos része, a helyi 
iparűzési adó, vevőkkel kapcsolatos értékvesztés és behajthatatlan követelésállomány 
költséghatásait. 

 
Mindezek eredményeként került meghatározásra a közszolgáltatási díj és az általános 
forgalmi adó nélkül számított egységnyi díjtétel szerinti díjképlet felhasználásával. 
Ennek megfelelően a közszolgáltatási díjtétel 4,2 %-os mértékű emelését javasoljuk. 
Mértékeit a rendelet tervezet tartalmazza, mely alapján Pásztón egy átlagos háztartás 
hulladékkezelési közszolgáltatási díja 2013. évben havonta nettó 60 Ft-tal emelkedik az előző 
évihez képest. Mértéke 2013. évre: 1.490,-Ft/hó/háztartás + ÁFA. 
A közszolgáltatás egységnyi díjtétele a háztartási szilárd hulladék esetében, függetlenül a 
gyűjtési módoktól (kuka, konténer, gyűjtőzsák) azonos mértékben került meghatározásra. 
Az új hulladékgazdálkodási törvény elfogadásával – a közszolgáltatási díj mértékét jelentősen 
befolyásoló 3.000 Ft/tonna lerakói járulék, valamint 100 Ft/fő felügyeletei díj kerül 
bevezetésre. 
 
 

* * * 
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2012. Évi lakossági szemétszállítás önktsg és 

eredmény kalkulációja 
    
Megnevezés (költségnem)                                                              Közvetlen ktsg. 

                                                                                   e.Ft

Anyagköltség 6982
Igénybevett szolgáltatások 
ktsge 15631
Egyéb szolgáltatások ktsge 1952
Bérköltség 12686
Személyi jell. egyéb ktsg. 472
Bérjárulékok 3296
Értékcsökkenés 58
Egyéb ráforditás 1641
    
Közvetlen ktsg. Összesen: 42718
    
Általános ktsg felosztásból: 11477
    

Költség mindösszesen: 54195
    

Nettó árbevétel: 54987
    

Eredmény: 792
    
    
    
    

2012. Évi közületi szemétszállítás önktsg és 
eredmény kalkulációja 

    
Megnevezés (költségnem)                                                               Közvetlen ktsg.

                                                             e. Ft 
Anyagköltség 1486
Igénybevett szolgáltatások 
ktsge 1234
Egyéb szolgáltatások ktsge 192
Bérköltség 4672
Személyi jellegű egyéb ktsg. 37
Bérjárulékok 1177
Értékcsökkenés 40
Egyéb ráfordítás 214
    
Közvetlen ktsg. Összesen: 9052
    
Általános ktsg. felosztásból: 3114
    

Költség mindösszesen: 12166
    

Nettó árbevétel: 18819
    

Eredmény: 6653
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Kalkuláció egységnyi díjtételre 
 
 
           Ad   ártalmatlanítás összbevétele  11.188.800 Ft 
ártalmatlanítási díj = elszállított összmennyiség  = 20.720.000 l =  0,54 Ft/l 
 
 
szállítási díj = hulladékszállítással kapcsolatos költség ráfordítás = 66.361.000 Ft =
    elszállított összmennyiség    25.720.000 l 
 
= 2,58 Ft/l 
 
Közszolgáltatási díj = ártalmatlanítási díj + szállítási díj 
 
 Kd = 0,54 + 2, 58 = 3,126 Ft/l 
 
egy háztartásból elszállított mennyiség 110 l x 52 = 5720 l 
 
5720 l x 3,126 Ft/l = 17.885 Ft + ÁFA 
 
Fentiek alapján kérem a határozati  javaslatot  és rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjenek. 
 
Határozati javaslat  
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő – testülete megismerte és megtárgyalta a 2012. évi 
hulladékkezeléssel  kapcsolatos költségelszámolást,  a 2013. évi díjemelésre vonatkozó 
költségelemzést, valamint a  díjra vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozza:  
 
1. A Képviselő – testület  elfogadja a 2012. évi költségelszámolást és a  

költségelemzésről szóló  beszámolót.  
 
2. A 2013. évi hulladékkezelési díjról  külön rendeletet alkot.. 
 
 
Pásztó, 2012. december  6. 
 
 
 
 
  
Dr. Tasi Borbála      Robotka Róbert 
címzetes főjegyző      ügyvezető igazgató 
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Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

……../2012. /XII. ……/ rendelete 
a lakossági szilárd hulladékgyűjtés, szállítás elhelyezés és 

ártalmatlanítás díjának megállapításáról 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk /2/ bekezdésében és 
a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. Törvény 91. § /1/ bekezdésében foglalt 
felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
Törvény 13. § /1/ bekezdése 5. pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el:  
 

1. § 
 

(1) Pásztó Város közigazgatási területén a közszolgáltatási díj állandó lakóingatlanra 
a./ 17.885,-Ft + ÁFA/lakás/év 110 l-es kuka igénybevétele esetén 
b./ 14.309.-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./ 4.471,-Ft + ÁFA/negyedév 110 l-es kuka igénybevétele esetén 
b./ 3.577,-Ft+ ÁFA/negyedév 60 l-es kuka igénybevétele esetén 

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

2. § 
 

Az ingatlantulajdonost terhelő díjhátralék adók módjára behajtandó  köztartozás. 
 

3. § 
 

Ez a rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba. 
 

4. § 
 

A 9/2012.(IV.30.) rendelet hatályát veszti. 
 
Pásztó, 2012. december ….. 
 
 
 
 
 Sisák Imre       Dr. Tasi Borbála 
 Polgármester       címzetes főjegyző 
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Általános indokolás: 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2013. évi hulladékkezelési 
közszolgáltatás költségeinek megállapításáról szóló …………/2012. /………/ önkormányzati 
rendelethez: 
 
A Képviselő-testület  köztisztaságról szóló 15/2011. /VI. 30./ számú rendeletének 21. § /1/ 
bekezdése értelmében a szemétszállítási díjat évente külön rendeletben kell meghatározni, az 
előző évi hulladékkezelési költségek figyelembevételével, a testület által elfogadott 
költségelemzés alapján. A költségelemzést a Városgazdálkodás Kft. elkészítette, a testület 
elfogadta.  
 
A 2013. évi díj megállapítására sajátos szabály is érvényesül, a hulladékról szóló 2012. évi 
CLXXXV. Törvény átmeneti rendelkezései között a 91 § /1/ bekezdése 4,2 %-ban maximálja 
a lehetséges emelés mértékét a 2012. december 31-én alkalmazott bruttó díjhoz képest.  
 
Részletes indokolás: 
 
A rendelet 1. § /1/-/2/ bekezdése a köztisztasági rendeletnek megfelelő szabályzást 
tartalmazza a 110 és 60 literes térfogatú kuka figyelembevételével a lakóingatlanokra 
vonatkozó díjak megállapításával.  
 
A /3/ bekezdés a díjfizetés módját, a /4/ bekezdés az üdülőtulajdonosok díjfizetését rendezi.  
 
A 2. § kimondja, hogy a díjhátralék köztartozásnak minősül és adók módjára kell behajtani.  
 
A 3. és 4. § hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz.  
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