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Magyarországon a hulladékgazdálkodás terén hasonló folyamatok játszódnak, és
fantasztikus gyorsasággal el is indultak, mint az EU többi országában történt, mely a
hulladékgazdálkodás rendszerét szigorúan az újrahasznosítás irányába tolják el.
Hazánkban a környezetvédelem húzó ágazattá vált mivel 3-4 év alatt kell a 10-15
éves lemaradásunkat behozni. A hulladékgazdálkodásról szóló 2000 évi XLIII
hulladékgazdálkodásról szóló törvény, valamint annak végrehajtási rendeletei,
továbbá az Európai Gazdasági Közösség, EGK irányelveinek szellemében
törekszünk, de a hatályos törvényi kötelezettségek szellemében KELL is hogy
törekedjünk a hulladékgazdálkodás mind korszerűbbé, és hatékonyabbá tételére.
A Rekultív Kft. célja az aktuális törvényi szabályozásokkal ill. az EGK irányelveivel
összhangban
a
végleges
lerakásra
kerülő
hulladékok
csökkentése,
újrahasznosítással, illetve a lakosság környezettudatos gondolkodásának hatékony
formálása. A koordináló szervezetekkel kötött együttműködési megállapodásaink is
ezt a célt szolgálják.
Korábban hulladékudvarokat, ill. hulladéklerakóinkon átvételi pontokat nyitottunk a
minél nagyobb mennyiségben történő lakossági begyűjtésének ösztönzése
érdekében. Ezen fejlesztéseket követően mára már kijelenthető, hogy - a már
korábban meglévő hulladékudvarokat is figyelembe véve - azok a teljes működési
területünkön 25 km-es vonzáskörzetekben fogadja a lakossági újrahasznosítható és
ill. a veszélyes hulladékait egyaránt.
A deponált hulladék szerves anyag tartalmának csökkentése, azok közvetlen
lerakástól történő eltérítése törvényi rendelkezések szellemében elkerülhetetlen a
hulladékkezelő technológia folyamatos fejlesztése. Ez mellett a szerves hulladék házi
komposztálása érdekében népszerűsítési kampányba kezdtünk, ill. komposztálási
tanácsadó hálózatot szerveztünk, ill. a komposztáló rendszerek, eszközök
értékesítését is megkezdtük.
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2011. évben folytattuk az óvodai, iskolai környezeti nevelés programját (ÖKO
Program) a működési területünkön lévő oktatási intézményeket oktatási
segédletekkel, mind papírgyűjtés támogatásával, mind rendezvények szervezésével,
azokon történő részvétellel segítettük. Erősítettük a felnőtt lakosság környezettudatos
gondolkodásának
fejlődését
tájékoztatók,
szórólapok
közzétételével,
sajtópublikációkkal, helyi médiumok bevonásával.
Kivétel nélkül támogattunk a társaságunkat megkereső civil szervezetet, lakossági
szerveződést, mely tevékenység összefüggött az illegális hulladéklerakás ill. az ú.n.
„erdőszéli tájsebek” felszámolásával éppen úgy, mint az adott Önkormányzat által is
preferált megmozdulások, események, rendezvények során a szelektív gyűjtés
népszerűsítését speciális gyűjtőedényzetek kihelyezésével ill. az adott rendezvény
komplett hulladékgazdálkodással történő díjmentes kiszolgálásával.
Jelen beadványunkban, a 64/2008. (III.28.) Kormányrendelet 3 § (1) bekezdése
alapján megfogalmazott a), ás b). pontokra hivatkozva, (”a közszolgáltatás díját úgy
kell meghatározni, hogy a közszolgáltatást működtető szolgáltató hatékony
működéséhez szükséges folyamatos költségek és ráfordítások megtérülésének,
valamint a közszolgáltatás fejleszthető fenntartásához szükséges költségek és
ráfordítások fedezetének biztosítására alkalmas legyen, és ösztönözzön a
közszolgáltatás biztonságos és legkisebb költségű ellátására, a közszolgáltató
kapacitásának
hatékony
kihasználására,
valamint
a
hulladékkeletkezés
csökkentésére és a hatékony hulladékgazdálkodásra”) összköltség arányos részét
a költségekbe bekalkuláljuk.
A 2012. évi lakossági hulladékkezelési díjak, mint közszolgáltatási díj,
megállapításának kérelmét nyújtjuk be az alább felsorolt jogszabályok alapján, az
azokban leírtaknak megfelelően.
2000. évi XLIII. tv. a hulladékgazdálkodásról
a 64/2008. (III.28.) Kormányrendelet a települési hulladékkezelési közszolgáltatási
díj megállapításának részletes szakmai szabályairól.
20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval
kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről című rendelet.
2000. évi XLIII. Hulladékgazdálkodásról szóló törvény előírásai a biológiailag lebomló
szerves anyagok lerakóktól történő eltérítésének szabályozása
A fent leírt törvény szerinti fogalom meghatározások rögzítése.
Díj megállapítási kérelmünk tartalma:
1. A közszolgáltatási díj fizetési módjának és fizetésének meghatározása, és
rögzítése a 64/2008. (III.28.) Kormányrendelet paragrafusai alapján.
2. A közszolgáltatás díjának meghatározása, és rögzítése kiemelve a 64/2008.
(III.28.) Kormányrendelet ide vonatkozó része a lakossági hulladékszállítási díjba
beépítendő költségekről.
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3. Mosonmagyaróvár környéke 2011 évi I-IX. hónap költségkalkulációja, a
64/2008. (III.28.) Kormányrendelet 7. §-ának számítási, előírásai alapján.
4. 2012. évi közszolgáltatási díj költségkalkulációja
5. 2012. évi közszolgáltatási díj megállapítási javaslat
1. A közszolgáltatási díj fizetési módjának és fizetésének meghatározása (az
érvényben lévő jogi szabályozások szerint):
1/a. A közszolgáltatási díjat annak az ingatlantulajdonosnak kell megfizetni, aki a
jelen rendeletben foglaltak szerint a hulladékkezelési közszolgáltatás
igénybevételére köteles, a 64/2008. (III.28.) Kormányrendelet 6 § (1) alapján.
1/b.Az ingatlantulajdonos változása esetén a közszolgáltatás díját a
Közszolgáltatónak történt bejelentése hónapjának utolsó napjáig a korábbi, azt
követően pedig az új tulajdonos köteles megfizetni.
1/c. Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a települési
szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a
Közszolgáltató a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére
vonatkozó rendelkezésre állását igazolja. Továbbá nem tagadható meg a
közszolgáltatás díjának megfizetése, ha a Közszolgáltatót a közszolgáltatással
kapcsolatos kötelezettsége teljesítésében az időjárás vagy más elháríthatatlan
ok akadályozta és a Közszolgáltató az akadály elhárítását követően a
legközelebbi gyűjtési napig pótolta a mulasztását.
1/d. Az ingatlantulajdonos által fizetendő közszolgáltatási díjról a Közszolgáltató vagy
az általa a képviselő-testület egyetértésével díjbeszedésre megbízott számlát
bocsát ki, mely alapján az ingatlantulajdonos a közszolgáltatási díjat a
Közszolgáltató részére közvetlenül, vagy az általa megbízott díjbeszedő útján - a
teljesített közszolgáltatás alapján, számla ellenében - utólag köteles megfizetni.
1/e.A közszolgáltatási díj fizetésére kötelezettek a hulladékszállítás díját
negyedévente kötelesek megfizetni.
1/f. A közszolgáltatás díját a számla kézhezvételétől számított 8 napon belül kell
kiegyenlíteni. Késedelmes fizetés esetén, a Ptk-ban meghatározott mértékű
késedelmi kamatot kell fizetni, mely díjhátralék adók módjára behajtható
köztartozás. Közvetlenül a lakosság felé történő számlázás esetén, a szerződő
felek a díjhátralék behajtásáról a 2000. évi XLIII. hulladékgazdálkodási törvény,
26. §. alapján gondoskodnak.
1/g.A közszolgáltatási díjat tartalmazó számla adataival és összegével kapcsolatban
az ingatlantulajdonos a Közszolgáltatónál írásban kifogást emelhet. A kifogásnak
a számla kiegyenlítésére vonatkozó kötelezettség teljesítésére halasztó hatálya
nincs. A kifogásra, annak kézhezvételétől számított 15 napon belül a
Közszolgáltató válaszolni köteles.
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1/h. Üdülőingatlanok illetve időlegesen használt ingatlanok esetében hónapokban
vagy negyedévekben meghatározott mértékű használati szezont kell
megállapítani. Az időlegesen használt ingatlan esetében a fizetendő
közszolgáltatási díj megállapításánál a díjfizetési időszak helyett a használati
szezon időtartamát kell alapul venni.
2. A közszolgáltatás díja:
2/a.A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételére köteles,
illetve a közszolgáltatást igénybe vevő ingatlantulajdonosnak települési
hulladékkezelési közszolgáltatási díjat - továbbiakban: közszolgáltatási díjat - kell
fizetnie, a 64/2008. (III.28.) Kormányrendelet alapján:
2/b. A Közszolgáltató a díjfizetési időszak lejárta előtt kezdeményezheti a
közszolgáltatási díj felülvizsgálatát a közszolgáltatással kapcsolatos költségeinek
- költségelemzéssel alátámasztott, a képviselő- testület által elismert és
műszakilag indokolt fejlesztéseket is tartalmazó - változása mértékének
függvényében.
2/c.A közszolgáltatás díját úgy kell meghatározni, hogy a közszolgáltatást működtető
szolgáltató hatékony működéséhez szükséges folyamatos költségek és
ráfordítások megtérülésének, valamint a közszolgáltatás fejleszthető
fenntartásához szükséges költségek és ráfordítások fedezetének biztosítására
alkalmas legyen, és ösztönözzön a közszolgáltatás biztonságos és legkisebb
költségű ellátására, a közszolgáltató kapacitásának hatékony kihasználására,
valamint
a
hulladékkeletkezés
csökkentésére
és
a
hatékony
hulladékgazdálkodásra
2/d. A díj megállapításánál költségnek és ráfordításnak minősül különösen a
hulladékbegyűjtés, -szállítás és -ártalmatlanítás, -hasznosítás gyakorlásához
szükséges, a hulladékkezelő létesítménynek, eszköznek, a közszolgáltatással
kapcsolatos üzemeltetési költsége és ráfordítása, ideértve a fenntartással és
karbantartással felmerülő költségeket és ráfordításokat is. Ezeken kívül a díjnak
tartalmaznia kell a számlázás és díjbeszedés költségét, a környezetvédelmi
kiadás és ráfordítás, különösen a környezetvédelmi hatósági eljárásért fizetett
illeték vagy igazgatási szolgáltatási díj, a jogszabályokon alapuló
környezetvédelmi kötelezettségek teljesítése érdekében végzett beruházások,
illetve mérések és vizsgálatok költségét. A hulladékkezelő létesítmények és
eszközök elhasználódásából eredő, azok felújítását, pótlását, korszerűsítését,
bővítését, rekonstrukcióját szolgáló kiadásokat és ráfordításokat.
2/e. A Jánossomorjai Regionális Hulladéklerakó monitorozásának és folyamatos
rekultivációjának biztosítása.
2/f. 2011. évre szóló beterjesztésünkben a szelektív csomagolási hulladékok gyűjtési
költségei az előző évhez hasonlóan a lakossági díjképzésbe beépítésre kerültek,
a licenszdíj után és az anyagdíj utáni bevételek azonban a teljes önköltségből
levonásra kerülnek.
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2/g.A közszolgáltatási díj megállapítása - a díj kiszámítására vonatkozó előírások
alapján - általános forgalmi adó nélkül számított egységnyi díjtételek
meghatározásával történik. Az egységnyi díjtétel, 3. § meghatározott indokolt
költségek, és ráfordítások és a 3. § (2) bekezdés a) pontja szerinti
fejlesztések összege, és a várható szolgáltatási mennyiség hányadosaként
kell megállapítani.
2/h.A közszolgáltatás díját a képviselő- testület tárgyéves díjfizetési időszakra
állapítja meg.
2/i.

A Közszolgáltató által teljesítendő, jogszabályokban meghatározott
közszolgáltatás mértékét és minőségét meghaladó többletszolgáltatás esetére
az egységnyi díjaktól arányosan eltérő és a teljesített közszolgáltatás jellegét
figyelembe vevő díjszabás érvényesíthető.

3.Mosonmagyaróvár környéke 2011. évi I-IX hónap költségkalkulációja:
A 2011 évi kalkuláció költségelemei Mosonmagyaróvár környéke elkülönített,
önálló költségei. A közvetett költségek megosztási arányát a következő módon
képeztük: A 64/2008. (III.28.) Kormányrendelet figyelembevételével, a teljes
költségkalkuláció a következő számítási képletek alapján történt.
3/a. Egységnyi díjtétel számítása :
2011. évi I-IX hónap teljes önköltség plusz infláció plusz fejlesztési tartalék – a
lakossági szelektív hulladékgyűjtés árbevétele Huf-ban. (megjegyzés: ez a
bevételtartam a díjképzésnél költségcsökkentő tényező kell legyen) osztva a
2011. évi I-IX hónapra, 3/b. pontban feltüntetett szolgáltatási hulladék
mennyiséggel, m3 –ben.
Képletszerűen:
(2010. évi I-IX hónap teljes önköltség + infláció + fejlesztési tartalék) - a lakossági szelektív
hulladékgyűjtés árbevétele Huf-ban
________________________________________________________________________________
2010. évi I-IX hónapra, 3/b. pontban feltüntetett szolgáltatási hulladék mennyiséggel (m3)

Mértékegység: Huf / m3
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3.b. Fejlesztési tartalék:
A 2012. évi fejlesztési tartalék képzését a 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet a
települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes
szakmai szabályairól rendelet alulírott paragrafusa alapján 2012 évre konkrét
összegben – az előző évekhez hasonlóan - 12.600.000 Forintban állapítottuk meg.
3. § (1) A közszolgáltatási díjat úgy kell meghatározni, hogy
a) a közszolgáltatást működtető szolgáltató hatékony működéséhez szükséges
folyamatos költségek és ráfordítások megtérülésének, valamint a közszolgáltatás
fejleszthető fenntartásához szükséges költségek és ráfordítások fedezetének
biztosítására alkalmas legyen a létesítmények, eszközök elhasználódásából eredő,
azok felújítását, pótlását, korszerűsítését, bővítését, rekonstrukcióját szolgáló
kiadásokat és ráfordításokat tartalmazza.
A hulladékok mechanikai kezelése aprítással - a jobb tömöríthetőség, illetve a
lerakástól történő eltérítés minél nagyobb volumenben történő elérésének
érdekében - a közszolgáltatás keretében történő hulladék ártalmatlanítás során ma
már a jogszabályok által maghatározott elvárás. A gazdaságosabb üzemeltetés miatt
a Jánossomorjai Regionális Hulladék Feldolgozóban feltétlenül indokolt, hogy a
meglévő depótéren a korszerű hulladék-kezelés, azaz a minél magasabb tömegtérfogat arány elérése érdekében a fejlesztések elkerülhetetlenek.
Kiemelten kezelendő továbbá a komposztálás hatékonyságának növelése – az
egyre nagyobb volumenű és 2011-ben tovább emelkedő zöldhulladék beszállítás
miatt -, valamint ezen hulladékok homogenizálása, a zsákok és más idegen anyagok
a lehető legnagyobb arányok eltávolítása, valamint a temetői zöldhulladék fém és
egyéb anyagoktól való mentesítése.
A csurgalékvíz az elmúlt években egyre nagyobb kihívást jelent a lerakón, hiszen a
lerakott hulladék és ezzel együtt a lerakó prizma, mint a csapadék befogadó felülete
is növekszik, míg a csurgalékvíz kezelő berendezések paraméterei az építés óta
változatlanok és a meglévő csurgalékvíz-kezelő részegység bővítése jelentős
költségnövekedéssel jár. A csurgalékvíz-kezelés, mint megnövekedett feladat
ellátása érdekében további műszaki fejlesztések válnak szükségessé (visszalocsoló
rendszer fejlesztése, bővítése).
Az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség
előírta a Rekultív Kft. számára, hogy a Jánossomorjai Regionális Hulladéklerakó
vonatkozásában depóniagáz-kezelési intézkedési tervet kell kidolgozni, melynek
konkrét kivitelezési munkáinak (próbafúrások, próbafáklyázás, gázösszegyűjtőhálózat kiépítése, stb) 2012-ben meg kell kezdődnie.
A 2012 évre tervezett fejlesztéseinket ezen a területeken kívánjuk fokozni, ezért
szükséges fejlesztési tartalék tervezése 2012 évre, melyet a költségkalkulációnk (3/c)
tartalmaz.

* Cím : H-9200 Mosonmagyaróvár Barátság u. 8.
( Tel/Fax: +36-96-579-583

www.rekultiv.hu
titkarsag@rekultiv.hu

7
3/c. 2011. évi I-IX hónap szolgáltatási hulladékmennyiség
2011. évi I-IX hónap összes, lakossági rendszeres közszolgáltatásból
származó hulladék, m3- es mennyisége, természetesen elkülönítve a
szolgáltatási (u.n. ipari) gyűjtésből származó hulladékok mennyiségétől.
Ez Mosonmagyaróvár környéke jelenlegi ürített edényszerkezetét és ürítési
gyakoriságát figyelembe véve 47.510 m3
3/c.: 2010. évi I-IX hónap költségkalkulációja:
Megnevezés
Üzemanyag ktg.
Munkaruha
Egyéb anyag ktg.
Anyagköltség összesen:
Javítási ktg.
Egyéb anyagjellegű. Ktg. (posta, telefon, stb)
Anyagjellegű költség összesen:
Biztosítás
Egyéb ktg.
Egyéb költség. összesen
Bérköltség
TB + EHO
Egyéb bérjellegű összesen
Bérjellegű költség összese
Amortizáció
Közvetlen költség összesen
Szeméttelep költsége
Általános ktg. cégre
Központi igazgatás
Egyéb ráfordítás
Iparűzési adó
Teljes önköltség 2011 I-IX hónap
Szelektív hulladék árbevétele
Infláció 4,9 %
Fejlesztési tartalék
2011 I-IX hónap teljes önköltség, megnövelve
az inflációval és a fejlesztési tartalékkal,
csökkentve a szelektív hulladékgyűjtés
árbevételével
A 3/b. pont szerinti megadott szolgáltatási
hulladék mennyiség m3 -ben
Egységnyi díjtétel 1 m3-re jutó díja:

Huf-ban
Lakosság
21 578 263
635 983
9 756 172
31 970 418
9 921 214
1 961 987
11 883 201
185 186
229 802
414 988
32 570 449
10 118 155
2 394 911
45 083 515
3 970 595
93 322 716
36 041 052
5 564 637
25 094 228
3 547 603
4 735 859
168 306 096
-20 286 131
8 246 999
12 600 000
173 602 131

47 510
3 654

nettó
Lakossági arány 70 %, ebből Mosonmagyaróvár környék 48,967 arányos%
Az alapköltségeket a 64/2008. (III.28.) Kormányrendelet („a Közszolgáltató által
teljesítendő, jogszabályokban meghatározott közszolgáltatás mértékét és
minőségét meghaladó többletszolgáltatás esetére az egységnyi díjaktól
arányosan eltérő és a teljesített közszolgáltatás jellegét figyelembe vevő
díjszabás érvényesíthető”), alapján taglalja az alább következő pontban.
* Cím : H-9200 Mosonmagyaróvár Barátság u. 8.
( Tel/Fax: +36-96-579-583
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4. 2012. évi közszolgáltatási alapdíj költségkalkulációja:
2011. I-IX. hó teljes önköltség:
2012. évi infláció (4,9 % ) :
2011. évi fejlesztési tartalék
.
2011 évi szelektív hulladékgyűjtés árbevétele:
2011. évi I-IX. hó teljes önköltsége + infláció
+ fejlesztési tartalék - a szelektív hulladékgyűjtés
árbevételének csökkentésével a tényleges vetített költség:

168 306 096 Ft (nettó)
8 246 999 Ft (nettó)
12.600.000 Ft (nettó)
-20 286 131 Ft (nettó)

173 602 131 Ft (nettó)

2011. évben I-IX. hónapban a lakosságtól közszolgáltatás körében elszállított
lakossági hulladék mennyisége, melyet m3-es egységben számolunk: 47.510 m3
2012. évben a lakossági hulladékszállítás, mint közszolgáltatás körében lakosságtól
elszállított hulladék szállítási díja a 64/2008. (III.28.) Kormányrendelet alapján:
2011. évi I-IX hónap teljes önköltség + infláció + fejlesztési tartalék – szelektív
hulladék árbevétel Huf-ban (hiszen ezek a díjképzésnél költségcsökkentő
tényező)
/ azaz osztva
a 2011. évi I-IX hónapra, 3/b. pontban feltüntetett, elkülönített lakossági
szolgáltatási mennyiséggel m3 –ben
173.602.131 Ft / 47.510 m3 = 3654 Ft/m3 (nettó)
tehát 2012. évben a közszolgáltatási díj egységnyi díjtétele:
3.654 Ft/m3 + ÁFA

* Cím : H-9200 Mosonmagyaróvár Barátság u. 8.
( Tel/Fax: +36-96-579-583
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5. 2012. évi közszolgáltatási díj megállapításának javaslata:
A közszolgáltatási alapdíj kérelem a 64/2008. (III.28.) Kormányrendelet települési
hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai
szabályairól alapján számolva készült.
A közszolgáltatási alapdíjra épülő szolgáltatási díjcsomag alapelemeket és
többletelemeket egyaránt tartalmaz, melyekhez többletszolgáltatás is járul. Ezeket az
elemeket az alábbiak szerint vázoljuk:

5/1. Bővített alapszolgáltatás:
- A közszolgáltatás keretében szabványosított és ingatlanhoz rendelt gyűjtőedényzet
heti egy alkalommal történő ürítését,
- Évi 1x térítésmentes lomtalanítást 1 fős háztartás esetében 100 liter/háztartás, 2 fős
háztartás esetén 200 liter/háztartás, 3 vagy több fős háztartás esetében 300
liter/háztartás mennyiségben.
- A törvényben előírt szelektív hulladékgyűjtés elősegítése érdekében a kialakított
hulladékszigetekkel történő szelektív gyűjtés végzése műanyag, papír és üveg és
fém italosdoboz frakciókra.
- Egyedül élő lakosok esetén 60 l-es edény ürítési méreténél 50 %-os
díjkedvezmény.
- A Jánossomorjai Regionális Hulladéklerakó monitorozása és folyamatos
rekultivációja.
- zöldhulladék (temetői hulladék, fűnyesedék, avar) átadása külön díj nélkül, 500
liter/év/háztartás mennyiségi korlátig a település által kijelölt gyűjtőponton kísérleti
jelleggel fenntartva
- házhoz menő zsákos PET palack frakció gyűjtése mennyiségi megkötés nélkül havi
1x, melyhez a szolgáltató biztosít zsákot, kísérleti jelleggel fenntartva,
- kampányjellegű (előre egyeztetett időpontban) évente 1 x elektromos hulladék és
gumiabroncs gyűjtés a lomtalanítástól függetlenül

* Cím : H-9200 Mosonmagyaróvár Barátság u. 8.
( Tel/Fax: +36-96-579-583
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5/2 A 2012 évben javasolt célalap rendszer:
5/2/1 KEOP - 1.1.1 - Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése
pályázathoz szükséges önrész célalap
A KEOP - 1.1.1 - Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése
pályázat megvalósításához szükséges önrész részbeni finanszírozási forrásának
megteremtése érdekében létrehozott alap.
A hulladék közszolgáltatási díjba a 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet alapján
beépíthető a beruházások finanszírozására szolgáló rész. A hulladékgazdálkodási
projekt megvalósítása várhatóan 2012 során megtörténik.
A Rekultív Kft csak mint „beszedő” közreműködik a célalap megvalósításában, az
ilyen célra begyűjtött összeg – szerződés alapján – az Önkormányzat részére kerül
átutalásra, felhasználásáról az Önkormányzat rendelkezik. A célalap mértéke az
alapdíj 5,5 %-a.
KEOP önrész célalap képzési díj egységesen: 0,215 Ft/liter (nettó)
5/2/2 Vegyes és szelektív lomtalanítás és/vagy gyűjtőponti zöld hulladék
mennyiségi növelése célalap
+ 200 liter/háztartás
2011 évben lehetőség van a településen igénybe vehető lomtalanítás
mennyiségének háztartásonként 200 literrel történő emeléséhez. Tehát 1 fős
háztartás esetében 300 liter/háztartás, 2 fős háztartás esetén 400 liter/háztartás, 3
vagy több fős háztartás esetében 500 liter/háztartás mennyiségben.
Amennyiben ez a szolgáltatási többlet egy településen nem releváns úgy lehetőség
van a gyűjtőponti zöldhulladék 200 liter/háztartás mennyiséggel történő emeléséhez
így egy háztartás 700 liter/háztartás mennyiséget vehet igénybe.
A régióban lévő háztartások vonatkozásában ez 13.122.000 Forint többlet-költséget
jelent. A célalap az alapdíj 4,5 %-a.
A lomtalanítással vagy többlet zöldhulladék gyűjtéssel egy időben bevezetésre
kerülne további 1 db szelektív hulladék gyűjtésre rendszeresített konténer.
Vegyes és szelektív lomtalanítás vagy zöld-hulladék mennyiségi növelése (+
200 liter/háztartás) célalap ürítési egységre lebontott díja az előző évi érték
változatlanul hagyása mellett: 0,187 Ft/liter (nettó)

* Cím : H-9200 Mosonmagyaróvár Barátság u. 8.
( Tel/Fax: +36-96-579-583
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5/3 Mosonmagyaróvár-Csorna régiók kommunális hulladékának
kezelését
végző
Jánossomorjai
Regionális
Kezelő
és
Hulladéklerakó kötelezettség célalap
A célalap létrehozásának célja elsősorban - a régiókban a lakosságnál keletkező
hulladékmennyiség arányának figyelembe vételével - az üzemeltetéssel összefüggő
2012. évben érvényes szerződéses kötelezettségek, illetve hatósági kötelezések (de
természetesen nem az esetleges bírságok, vagy ehhez hasonlatos, az üzemeltető
hibájaként felróható hatósági követelések) forrásának megteremtése.
Az összlakossági hulladékgyűjtési szegmensben ennek mértéke 7.875.000 Forint,
ebből Mosonmagyaróvár környékére arányosan 2.741.759 Forint jut, mely a
begyűjtött lakossági kommunális hulladék mennyiségét figyelembe véve: 2.741.759
osztva 47.510 = 58 Ft/m3 (nettó) díjat jelent, amely az alapdíj cca 1,5 %-a.
Amennyiben a ma rendelkezésünkre álló ismeretek ellenére a szerződéses
kötelezettségek, hatósági kötelezések 2012-ben mégsem lépnek fel, úgy ez a
célalap általános tartalékként a „KEOP célalappal” megegyezően 5/4 KEOP - 1.1.1 –
Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése pályázathoz

szükséges önrész célalapként funkcionál.
Mosonmagyaróvár-Csorna régiók kommunális hulladékának kezelését végző
Jánossomorjai Regionális Kezelő és Hulladéklerakó kötelezettség célalap tehát
0,058 Ft/liter (nettó)

6. Igénybevételi Járulék (előzetes tájékoztatásként)
2012 év során várhatólag új járulék (adónem) is megjelenik, melynek pontos
bevezetési időpontja ma nem ismert. A Hulladékgazdálkodási Törvény szakmai,
közigazgatási egyeztetése napjainkban is folyamatban van. A tervezet szerint az
igénybe vételi járulékot a hulladéklerakóban elhelyezett hulladék tonnája után kell
fizetni. A mértékét, fizetésének módját, és időbeli eloszlását a törvény melléklete
szabályozza. Jelenleg ismert értéke 6000 Forint/tonna.
A Nagytérségi Projekt pályázatában közzétett és kötelezően használandó
sarokszámai szerint 1 m3 kommunális hulladék 170 kg, azaz 170 kg x 6 Ft = 1020
Forint/m3 az igénybevételi járulék várható értéke.
Amennyiben a hatályos jogszabályok ezen járulék bevezetését 2012-ben előírják,
úgy arról természetesen, annak hatályba lépését megelőzően a Tisztelt Képviselőtestületet tájékoztatjuk.

* Cím : H-9200 Mosonmagyaróvár Barátság u. 8.
( Tel/Fax: +36-96-579-583
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2012. évi közszolgáltatási díj beterjesztés elemei:
5/1. A már előző évben bevezetett bővített alapszolgáltatási elemekkel bíró
alapdíj javaslat és Mosonmagyaróvár-Csorna régiók kommunális hulladékának
kezelését végző Jánossomorjai Regionális Kezelő és Hulladéklerakó
kötelezettség célalap:
3,712 Ft/liter (nettó)
5/2/1 A már előző évben bevezetett bővített alapszolgáltatások megtartásával
(KEOP önrész célalap biztosításával)
0,215 Ft/liter (nettó)

5/2/2 A már előző évben bevezetett bővített alapszolgáltatások megtartásával
(Vegyes és szelektív lomtalanítás és/vagy gyűjtőponti zöld-hulladék
mennyiségi növelése (+ 200 liter/háztartás) célalap biztosításával)
0,187 Ft/liter (nettó)
6. Igénybevételi Járulék
1020 Ft/m3

* Cím : H-9200 Mosonmagyaróvár Barátság u. 8.
( Tel/Fax: +36-96-579-583
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Díjemelési javaslat:
I. Verzió: A korábbi években már futó bővített alapszolgáltatás megtartása és
Mosonmagyaróvár-Csorna régiók kommunális hulladékának kezelését végző
Jánossomorjai Regionális Kezelő és Hulladéklerakó kötelezettség célalap +
KEOP önrész célalap (5/2/1) + vegyes és szelektív lomtalanítás és/vagy

gyűjtőponti zöld-hulladék mennyiségi növelése (+200 liter/háztartás)
célalap (5/2/2)
4,114 Ft/liter (nettó)
mely a 2011. évi elfogadott és bevezetett díjhoz képest

5,6 %-os emelést jelent
egységnyi díj emelést növekedést jelent, mely
2 fős háztartás esetén (60 l-es edényt feltételezve) nettó 57 Ft/hó,
4 fős háztartás esetén (120 l-es edényt feltételezve) nettó 114 Ft/hó
növekedést jelent.

Tisztelt Képviselő-testület!
Jelen beadványunkban a díjképzési törvények szellemében beterjesztett díjnövelési
javaslatunk fő elemei az előterjesztésünkben szereplő 2011 évi szakmai programunk
megvalósításával járó költség-kimutatás mellett a 2011 évre előterjesztett 4,9 %-os
inflációs ráta (forrás: MTI 2011. október), és a 12.600.000 forintos fejlesztési alap,
mely hatékony felhasználásával a megnövekedett feladatainkat - túlnyomórészt
Jánossomorjai Regionális Hulladékfeldolgozóban végrehajtandó, hatóságok által
megkövetelt fejlesztések miatt (pl. csurgalékvíz kezelőrendszer, depóniagáz kezelő
rendszer kiépítése és folyamatos fejlesztése) üzembiztosan és költséghatékonyan
tudjuk elvégezni.
A teljes díjnövelési javaslatunk a korábbi években bevezetett bővített
alapszolgáltatások + KEOP önrész célalap megtartásával, vegyes és szelektív

lomtalanítás és/vagy gyűjtőponti zöld-hulladék mennyiségi növelése (+200
liter/háztartás) célalappal együtt, valamint a Mosonmagyaróvár-Csorna régiók
kommunális hulladékának kezelését végző Jánossomorjai Regionális Kezelő és
Hulladéklerakó kötelezettség célalappal nettó 5,6 %-os díjemelést jelent.

* Cím : H-9200 Mosonmagyaróvár Barátság u. 8.
( Tel/Fax: +36-96-579-583
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A törvényi szabályozásokat összegezve a 64/2008.(III.28) Kormányrendelet
határozza meg a közszolgáltatási díj megállapításának részletes szabályait, az
önköltségszámítás tételeit és a díjkalkuláció módját. Továbbá a 20/2006. (IV. 5
rendelet a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes
szabályokról és feltételekről című KvVM rendelet pedig a regionális hulladékkezelő
üzemeltetéséből fakadó feladatokat szabályozza. Jelen beadványunk 4. pontjában
szerepel az előzetesen említett hatályos törvényi szabályok betartásaihoz szükséges
alapdíj kalkuláció.
A 64/2008.(III.28) Kormányrendelet rendelkezik arról, hogy az Önkormányzat mint
árhatóság a kalkulált díjnál alacsonyabbat is elfogadhat, azonban a kieső részt – a
különbözetet – köteles szolgáltatója részére megtéríteni.
Kérem Önöket, hogy a 2012. évi hulladékszállítási díjat, mint közszolgáltatási díjat figyelembe véve a törvényi kötelezőségek betartásának szükségességét - a 2011.
évi soron következő képviselő testületi ülésükön, a jelen díj megállapítási kérelem
szerint elfogadni szíveskedjenek.
Célunk, hogy a közszolgáltatást a 2011-ben tapasztalható kedvezőtlen gazdasági
hatások ellenére is meg tudtuk oldani és önök által közös fórumaikon is visszaigazolt
fejlődésünket továbbra is fenn kívánjuk tartani. Ehhez kérem a beterjesztésünk
elfogadását!
Jelen, 2012. évi lakossági hulladékszállítási díj megállapításának kérelme a
melléklettel együtt 15 számozott oldalból áll.

Mosonmagyaróvár, 2011-11-18
Tisztelettel:

Nagy Lajos
ügyvezető igazgató

* Cím : H-9200 Mosonmagyaróvár Barátság u. 8.
( Tel/Fax: +36-96-579-583

Hancz Attila
cégvezető
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