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Tisztelt Képviselő-testület!
A 2010. december 16-i ülésen a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi
közszolgáltatás legmagasabb díjának megállapításáról szóló rendelettervezet nem
tárgyalta a testület, így az ismét előterjesztésre kerül.
A november 25-i ülésen javasoltam a díj megállapításáról szóló rendelettervezet
napirendről való levételét, mivel a Pénzügyi Bizottság a megalapozott döntés
érdekében kérdéseket fogalmazott meg az ÖKO-Dombó Kft. ügyvezetője felé. Ekkor
kértem fel a Bizottságot, hogy a kérdésekre adott válaszok (mellékelve) ismeretében
tegyen javaslatot a díj mértékére vonatkozóan.
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi hulladékkezelési
közszolgáltatási díj megállapításához nyújtott költségelemzést a 396/2010. (XI.2.)
számú határozata alapján nem fogadta el, felkérte a közszolgáltatást végző ÖKODombó Kft. ügyvezetőjét a Kft. várható árbevételének, becsült költségeinek
részletesebb kifejtésére. A határozat alapján a Kft. az előterjesztés mellékletében
szereplő indoklást küldte meg.
Az előterjesztéshez csatoljuk az előzőleg küldött díjmódosítási javaslatot is. A
közszolgáltatási díjat az önkormányzatnak a települési hulladékkezelési díj
megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008. (III.28.) Korm.
rendelet előírásai alapján kell meghatároznia, melyhez a közszolgáltató díjkalkulációt
köteles készíteni.
A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 25. § (4) bekezdése szerint a
közszolgáltatás díját meghatározó önkormányzati rendelet elfogadását megelőző, a
környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. év LIII. törvény 43. §-a
szerinti vizsgálati elemzés részeként a közszolgáltatás rendjére és módjára tekintettel
részletes költségelemzést kell készíteni, a költségelemzést - a közszolgáltató javaslata
alapján - a jegyző, terjeszti elő. A költségelemzést a melléklet tartalmazza.
A képviselő-testület a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás
legmagasabb díját az 54/2008. (XII.19.) rendeletében szabályozta 2010. évben. A
rendelet alapján a közszolgáltatás legmagasabb díja ürítésenként 2 Ft/liter + áfa díjat
tartalmaz. A javasolt díj az előző évhez viszonyítva 60%-os emelkedést jelent.
Az elmúlt ülést megelőző bizottsági tárgyaláson a Pénzügyi Bizottság javaslata a
következő volt: A bizottság javasolja, hogy a 110 literes edényméret ürítési díját 308
Ft+áfa összegben határozza meg a testület. A többi edényméret ürítési díjára
vonatkozóan javasolja, hogy a Szolgáltató további alternatívákat dolgozzon ki.
Javasolja továbbá a bizottság a havonkénti fizetési lehetőség megvalósítását.
A Városgazdálkodási Bizottság az alábbi indítványt tette: A bizottság a 110, 120
literes edényméret esetében 40%-os emelést javasol, a további edényméretek ürítési
díjára alternatívákat kér kidolgozni az ülésig. Javasolja továbbá a bizottság, hogy
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kerüljön módosításra a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi
közszolgáltatásról szóló rendelet a havi számlázásra való áttéréssel, valamint arra
vonatkozóan, hogy fizetési kedvezményben részesüljön az, aki előre készpénzzel
kifizet 3, 6 vagy 12 havi szolgáltatási díjat.
A számlázásra vonatkozó szabályok a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi
közszolgáltatásról szóló rendeletben találhatók, a rendeletmódosítást másik
előterjesztés tartalmazza.
A települési hulladékkezelési díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló
64/2008. (III.28.) Korm. rendelet előírásai egytényezős díj esetén az alábbiak:
7. § (1) A települési szilárd hulladék kezelésére irányuló egytényezős közszolgáltatási
díj esetében az egységnyi díjtételt a 3. § (2) bekezdésében meghatározott költségek és
ráfordítások, valamint a várható szolgáltatási mennyiség hányadosaként kell
megállapítani.
(2) Az (1) bekezdés szerinti várható szolgáltatási mennyiség a településen szolgáltatást
igénybe vevők számának és a fajlagos hulladékmennyiségnek a szorzata. A fajlagos
hulladékmennyiség meghatározása az 5. § szerinti díjkalkuláció része, amelyet az
előző évi tényleges szolgáltatási mennyiség alapján kell számítani.
(3) A fizetendő közszolgáltatási díj az egységnyi díjtétel és a díjfizetési időszakban
ürített hulladékmennyiség szorzata.
(4) Az ürített hulladékmennyiség az edényszám, az ürítési szám és a tömegben vagy
térfogatban meghatározott hulladékmennyiség szorzata.
A fentiek alapján nincs lehetőség arra, hogy egy-egy űrméretnél más legyen az
egységnyi díjtétel, a bizottsági javaslatok alapján a 110, illetve 120 literes edényzet
esetében ez nettó 2,8,-Ft/liter lenne, a többinél pedig nettó 2,-Ft/liter. Kéttényezős díj
(alapdíj és ürítési díj) esetén lehetne külön érvényesíteni az eltérő költségnemeket, az
alapdíj az alábbi elemeket tartalmazná:
- a számlázás és díjbeszedés költsége;
- a környezetvédelmi kiadás és ráfordítás, különösen a környezetvédelmi
hatósági eljárásért fizetett illeték vagy igazgatási szolgáltatási díj, a
jogszabályon alapuló környezetvédelmi kötelezettségek teljesítése érdekében
végzett beruházások, illetve mérések és vizsgálatok költsége;
- a létesítmények, eszközök elhasználódásából eredő, azok felújítását, pótlását,
korszerűsítését, bővítését, rekonstrukcióját szolgáló kiadások és ráfordítások.
A közszolgáltató cég a kormányrendelet és a bizottsági álláspontok alapján kidolgozott
egy tervezetet a nettó 2,8-Ft/liter alalpulvételével (tehát nettó 40%-os növekedéssel
számolva), melyben javaslatot tesz az egyösszegű éves befizetés esetén való
kedvezményes díjra (a javaslat mellékelve). Lényegében egy hónapra eső díjat tudna
megtakarítani, aki az év elején kifizetné az éves díjat.
A Képviselő-testület döntésénél javaslom figyelembe venni a már hivatkozott
kormányrendelet alábbi rendelkezését:
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3. § (5) Ha a közszolgáltatási díjat az önkormányzat az (1)-(4) bekezdés alapján
számított díjnál alacsonyabb mértékben állapítja meg, a különbséget díjkompenzáció
formájában köteles a közszolgáltatónak megtéríteni. Abban az esetben, ha az
önkormányzat díjkedvezményt, mentességet, vagy ingyenességet állapít meg, a
felmerülő költségeket a közszolgáltató számára az önkormányzat köteles megtéríteni.
Erre a rendelkezésre figyelemmel a rendelettervezet a javasolt 60%-os díjemelést
foglalja magában.
Kérem a Képviselő-testületet a fentiek alapján vizsgálja meg a költségelemzést és
határozza meg a 2011. évi közszolgáltatási díj legmagasabb mértékét. A korábbi
díjrendelet módosítása helyett célszerű egy új díjrendelet elfogadása.

Dombóvár, 2010. december 23.
Szabó Loránd
polgármester
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DOMBÓVÁR VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA
Dombóvár
Szent István tér 1.
7200
dr. Gábor Ferenc
jegyző
Tisztelt Jegyző Úr!
A mellékelt táblázatban a Pénzügyi Bizottság és a Városgazdálkodási Bizottság
döntésének megfelelően elkészítettem az éves hulladékszállítási díjakat.
A bizottságok döntésének értelmében díjfizetési mód alapján az egy összegben
kifizetett díj után az adminisztrációs, ügykezelési és pénzkezelési költségek
megtakarítását a fogyasztók részére át kell adni, ezt tartalmazza a táblázat 3. és
4. sora. Javaslom, hogy az éves díjat fizetők akkor kapták meg ezeket a
kedvezményeket, ha január 10-ig készpénzben, pénztárunkban befizetik,
valamint nem történik fogyasztó, vagy edényváltoztatás az ingatlanon. A
közösségi edényeket használók részére a folyamatosan változó feltételek miatt
nem tudjuk a fenti kedvezményt biztosítani.
Hulladékszállítás éves díja heti egyszeri ürítés esetén
35

6 370

50

9 100

70

12 740

110

20 020

120

21 840

240

43 680

770

140 140

1100

200 200

Hulladékszállítás éves díja heti két alkalommal történő ürítés esetén
35

50

12 740

18 200

70

25 480

110

40 040

120

43 680

240

87 360

770

280 280

1100

400 400

Hulladékszállítás kedvezményes éves díja heti egyszeri ürítés esetén egyösszegű kifizetés esetén
35

5 860

50

8 372

70

11 721

110

18 418

120

20 093

240

40 186

770

128 929

1100

184 184

Hulladékszállítás kedvezményes éves díja heti alkalommal történő ürítés esetén egyösszegű kifizetés esetén
35

50

70

11 721

16 744

23 442

110

36 837

120

40 186

240

80 371

770

257 858

Dombóvár, 2010. december 15.
Tisztelettel:

Somfalvi József
ügyvezető igazgató

1100

368 368
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Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
……../2010. (……..) önkormányzati rendelete
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás legmagasabb
díjáról
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról
szóló 2000. évi XLIII. törvény 23. § f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva – a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi
XLIII. törvény 24. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség véleményének
kikérésével – a következőket rendeli el:
1. §
A települési szilárd hulladék kezelésére az önkormányzat által szervezett helyi
közszolgáltatás legmagasabb egységnyi díjtételeit (a továbbiakban: közszolgáltatási
díj) az 1. melléklet tartalmazza.
2. §
A többlethulladék elhelyezésére is rendszeresített hulladékgyűjtési zsák darabonkénti
általános forgalmi adó nélkül számított díja 272,-Ft, mely tartalmazza a hulladék
kezelésének költségeit.
3. §
(1) A szelektív hulladékgyűjtés térítésmentesen vehető igénybe.
(2) Az Erzsébet utcai hulladéklerakó térítésmentesen vehető igénybe a települési
szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló önkormányzati
rendeletben meghatározottak szerint.
4. §
Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a települési szilárd hulladékkal
kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet rendelkezései az
irányadóak.
5. §
Ez a rendelet a 2011. január 1-jén lép hatályba.
6. §
E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács
2006/123/EK irányelvének való megfelelést szolgálja.
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7. §
Hatályát veszti
1. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás
legmagasabb díjáról szóló 54/2008. (XII. 19.) önkormányzati rendelet,
2. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás
legmagasabb díjáról szóló 54/2008. (XII. 19.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló 40/2009. (XII.18.) önkormányzati rendelet,
3. az egyes önkormányzati rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról
szóló 31/2009. (IX.10.) önkormányzati rendelet 14. §-a.

Szabó Loránd
polgármester

dr. Gábor Ferenc
jegyző
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1. melléklet a ……../2010. (……..) önkormányzati rendelethez

Az általános forgalmi adó nélkül számított legmagasabb egységnyi közszolgáltatási
díjtételek:

A

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

B
C
Heti egyszeri ürítés Heti kétszeri ürítés
nettó
nettó
nettó
edényméret nettó
egyhavi
egyhavi
egységár
(liter)
egységár
díja
díja
35
112 Ft
364 Ft
112 Ft
728 Ft
50
160 Ft
520 Ft
160 Ft
1 040 Ft
70
224 Ft
728 Ft
224 Ft
1 456 Ft
110
352 Ft
1 144 Ft
352 Ft
2 288 Ft
120
384 Ft
1 248 Ft
384 Ft
2 496 Ft
240
768 Ft
2 496 Ft
768 Ft
4 992 Ft
770
2 464 Ft 8 008 Ft 2 464 Ft 16 016 Ft
1100
3 520 Ft 11 440 Ft 3 520 Ft 22 880 Ft
4300
6 452 Ft 20 969 Ft 6 452 Ft 41 938 Ft
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Költségelemzés a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 25. § (4)
bekezdése szerint
A díj elfogadásával és a költség kalkulációval kapcsolatban az alábbiak figyelembe
vétele indokolt a képviselő-testület részéről:
§ Az egységnyi díjtétel megállapításnál fontos szerepe van a szolgáltatási
mennyiségnek, minél pontosabb becslése szükséges a Kft. árbevétele miatt.
A Kft. kimutatása alapján a mért hulladék mennyisége folyamatosan emelkedik,
mely figyelembevétele a Kft. költségeinek növekedése miatt kell, mivel a
hulladék ártalmatlanítás ráfordítása a hulladék mennyiségétől függ.
A díj megállapítását és a Kft. árbevételét azonban a hulladéktároló edények
kapacitása határozza meg, a közszolgáltatás díja a tároló edények literben
kifejezett nagysága alapján fizetendő függetlenül attól, hogy az adott edényben
mennyi a hulladék mennyisége.
A 2010. évi adatoknál a literben kifejezett szolgáltatási mennyiség és a
díjkalkulációban becsült 2010. évi várható árbevételi adatok összevetése
alapján tapasztalható számszaki eltérésre elfogadható magyarázatot még nem
kaptunk.
Javasoljuk a Kft. által becsült szolgáltatási mennyiség és a 2010. évi számlák
alapját képező szolgáltatási mennyiség felülvizsgálatát.
§ A 2011. évre tervezett költségek felülvizsgálata és elfogadása során az alábbi
szempontokat kell mérlegelni:
- a költségvetési törvény tervezete alapján a 2011. évi infláció 3,5%, a Kft.
5,4%-os infláció alapján számította a költségnövekedést,
- személyi jellegű kifizetések és járuléka esetében 5%-os bérfejlesztést
tervezett, miközben az államháztartásban nincs bérfejlesztés,
- az egyéb vegyes költségek nagyarányú emelkedését a számlázási mód
változásával magyarázza, de nem mutatta be, hogy a 3,5 millió forintos
többletköltségnek mi az eredménye a kft. gazdálkodásában, bevezetése
csak akkor célszerű, ha a további költségek esetében ennél nagyobb
arányú megtakarítás tapasztalható, megtakarítást azonban egyik
költségnem esetén sem hozott a kalkulációban,
- az idegenfuvar költsége jelentős, a 2010. évi díjkalkulációban nem
szerepelt ez a tétel, továbbra sem mutatta ki, hogy mi indokolja az
idegen fuvarköltség ilyen mértékét. Az üzemanyagköltség nem csökkent
olyan mértékben, hogy a saját gépjárművel történő szállítás
elmaradásából a költségnövekedés fedezhető lett volna. Az előző
évekhez viszonyítva a szállítási távolság, üzemanyagár változás hatását
nem adta meg.
- Alvállalkozói tevékenységre tervezett összeg indokoltságát, az
emelkedés mértékét szintén nem fejtette ki,
- a szolgáltatási díjak értékvesztésének figyelembe vételére a jogszabályok
a díjkalkulációnál nem utalnak, még ki sem számlázott díjra értékvesztés
nem számolható el. Az értékvesztés a követelések egyedi értékelése után
állapítható meg, az év végi értékeléskor a mérlegkészítés időpontjáig
pénzügyileg nem rendezett követelésre.
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- a központi irányítás költségei jelentős nagyságrendet képviselnek, ezek
részletezése nem található.

dr. Gábor Ferenc
jegyző
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