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Tisztelt Közgyűlés!

I. Tartalmi összefoglaló:

A  lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. Törvény 8 § (1) bekezdése alapján önkormányzatunk feladata. 
A  hulladékgazdálkodásról  szóló  2000.  évi  XLIII.  Törvény  21  §  (1)  bekezdése  szerint  a 
szolgáltatás a települési önkormányzat által  kötelezően ellátandó közszolgáltatás. 
A  közszolgáltatási  díjakat  a  242  /2000  (XII.23.)  Korm.  rendeletben  szabályozott  módon  az 
ármegállapítás évét megelőző év – elszámolt – ráfordításaira épülő  tervezett adatai alapján kell 
megállapítani. A hulladékgazdálkodási törvény 29 § -a kötelezi a közszolgáltatót, hogy a  évente 
el kell számolni a megbízó önkormányzat részére közszolgáltatás költségeivel.

II. Az önkormányzat stratégiájához való viszonya:

Önkormányzatunk  főbb  környezetpolitikai  elveit  a  Közgyűlés   VIII.  –  157/58.  690/1999.  sz. 
határozatával  elfogadott  Környezet-  és  Természetvédelmi  Keretterve  rögzíti.  A terv  kiemelten 
kezeli  a települési  folyékony hulladék elszállítására  és elhelyezésére  szervezett  közszolgáltatás 
biztosításának  szükségességét,  a  szolgáltatásra  vonatkozó  önkormányzati  rendelet  által  előírt 
feladatok előírásainak hatékony betartását és betartatását. 

III. Előzmények:

A közszolgáltatás ellátása a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 27 §-a alapján 
csak  hatósági  engedéllyel  rendelkező  ,  a  települési  önkormányzattal  szerződést  kötött 
közszolgáltató által történhet.
Önkormányzatunk  a  feladat  ellátására   -  a  1997.  évben  kiírt  –  pályázat  eredménye  szerint  a 
folyékony hulladék elszállítása tekintetében a KANAL Technik Kft-t tartotta legalkalmasabbnak, 
a hulladék ártalmatlanításának helyét pedig  az ( akkori ) MIVÍZ Rt. szennyvíztelepén jelölte ki. 
A  közszolgáltatási  szerződés  1998.  évben  került  megkötésre.  A  szerződés  rögzítette  az 
ármegállapítás  kereteit,  így  az  új  ár  kiszámítására  szolgáló  képletet  és  az  árváltoztatás  iránti 
kérelem benyújtásának időpontját.
Önkormányzatunk  a közszolgáltatás árát első ízben 1998. évben állapította meg,  az áralkalmazás 
feltételeit  a települési folyékony hulladék gyűjtésére, szállítására és ártalmatlanítására szervezett 
kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 64/1997. (XI.1.) sz. önkormányzati rendeletben írta elő.

IV. Várható szakmai hatások:

Önkormányzatunk  a  közszolgáltató  kijelölésével  a  szolgáltatás  indokolt  hatósági  árának 
megállapításával biztosítani kívánja a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 20-
29 §-ban előírt, települési hulladékok begyűjtésére és kezelésére vonatkozó előírások betartását, a 
városi  köztisztasági  helyzet  javítását,  a  településtisztasági  feladatok  ellátási  színvonalának 
növelését.
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V. Várható gazdasági hatások:

A  közszolgáltatás  árára  vonatkozó  242/2000(XII.23.)sz.  Korm.  rendelet  „6.  §  (1)  szerint  a 
közszolgáltatás  díját  úgy kell  meghatározni,  hogy az a  tartós  működéshez  szükséges  nyereség 
fedezetének, illetve az indokolt költségek és ráfordítások megtérülésének 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.
Indokolt  költségnek  és  ráfordításnak  minősül  különösen  a  hulladékbegyűjtés,  -szállítás  és 
-ártalmatlanítás  gyakorlásához  szükséges,  a  hulladékártalmatlanító  létesítmények,  illetve  a 
leeresztő  helynek  a  közszolgáltatással  kapcsolatos  üzemeltetési  és  karbantartási  költségei  és 
ráfordításai,  a  környezetvédelmi  kiadások  és  ráfordítások,  valamint  a  közszolgáltatás  körében 
működtetett  létesítmények  utógondozásának és  monitorozásának a  díjfizetési  időszakra  vetített 
költsége.
A  tartós  működéshez  szükséges  nyereségnek  minősül  a  közszolgáltatás  teljesítése  során  -  az 
elvonásokra,  támogatásokra  és  a  szolgáltatás  jellegére  tekintettel  az  adott  önkormányzattal 
egyeztetett mértéket meg nem haladó - képzett nyereség, amely biztosítja az indokolt fejlesztések 
(bővítések, rekonstrukciók) forrását, illetve az indokolt befektetések megtérülését.

A korm. rendelet 6 § (6) bekezdése rögzíti, hogy amennyiben az önkormányzat a közszolgáltatás 
díját a számítottnál alacsonyabb mértékben állapítja meg, a díjkülönbséget a közszolgáltatónak 
meg kell téríteni.  A központi költségvetés és Önkormányzatunk a települési folyékony hulladék 
elszállításának és ártalmatlanításának árához minden évben támogatást nyújt.
Az előterjesztés  2007. január 1-től a szolgáltatás árának átlagosan 15,1%-os emelésére tesz 
javaslatot .
A tervezett áremelés     a támogatott, csatornázatlan területeken végzett szolgáltatás 
vonatkozásában: 19,8 %-os, a támogatásban nem részesülő szolgáltatás ára tekintetében 
12,9 %-os. 
Az árkalkulációnál figyelembe vett központi támogatás információ hiányában a 2006. évi 
szinten, az önkormányzati támogatás mértéke, pedig egy a 2007.évre előre jelzett  inflációval 
( 6,2 %-al ) növelt mértékben került figyelembevételre.

VI. Kapcsolódások:

A  települési  folyékony  kommunális  hulladék  szállításának  és  elhelyezésének  ármegállapítása 
kapcsolódik a talajterhelési díj helyi kivetésével kapcsolatos intézkedésekhez. 
Önkormányzatunk 41/2005(X.26.)sz. rendeletével szabályozta a talajterhelési díj megfizetésének 
feltételeit.  A talajterhelési  díj  bevezetése  és  érvényesítése  is  hozzájárult,  hogy az  elszállításra 
kerülő folyékony hulladék mennyisége  2006. évre várhatóan eléri a  1999. évi  szintet.
A talajterhelési díj célja, hogy ösztönözze a közcsatornába be nem kötött ingatlanok tulajdonosait 
hogy ingatlanukon a hulladékot csak a külön jogszabályokban előírt módon tárolják és vegyék 
igénybe a begyűjtésre feljogosított  hulladékkezelő szolgáltatásait.
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VII. Fennmaradt  vitás kérdések:

Az árjavaslattal kapcsolatosan vitás kérdések nem merültek fel.

VIII. Javaslat a sajtó tájékoztatására:
 
Az árak megállapításáról szóló önkormányzati rendelet tartalmáról a sajtó tájékoztatható.

A közszolgáltatás 2007. évi árjavaslatának
részletes indoklása

I. A társaság beszámolója alapján a közszolgáltatás 2006. évi helyzetét az alábbiak
    jellemzik : 

 A szolgáltatás mennyiségi mutatóit az 1. sz. melléklet tartalmazza
A szolgáltatás igénybevétele 2001.évtől minden évben  növekedést mutat. Az előterjesztés 2.sz. 
melléklete szerint a szállítási alkalmak átlaga a nem csatornázott területeken 15 %-al emelkedett 
2005.  évhez  képest. A  2006.  júniusi  vízszennyeződés  ráirányította  a  figyelmet  a  szolgáltatás 
igénybevételének  ellenőrzésére,   a  közszolgáltatásról  szóló  önkormányzati  rendeletben  foglalt 
hulladék elhelyezési kötelezettség nyomon követésére.

A  hulladékgazdálkodási  törvény  29.  §(1)  bekezdése  szerint  a  közszolgáltató  évente 
költségelszámolást köteles készíteni a közszolgáltatással érintett önkormányzat részére.

 Az előterjesztés  3.  sz.  melléklete   társaság   által  végzett   közszolgáltatás  2006.  évi  költség-
árbevétel adatait tartalmazza.

A társaság 2006. évi  ráfordításainak és árbevételének alakulása:

A társaság 2006. évi ráfordításai  általában a  tervezett szinten alakultak, az összes költségek  144 
e Ft-os emelkedését nagy részt az egyéb költségek között jelentkező adótöbblet okozza.
 A közszolgáltatás díjának megállapítása általános forgalmi adóval együtt történik.
Az  egyes  pénzügyi  tárgyú  törvények  módosításáról  szóló  2006.  évi  LXI.  törvény  alapján  a 
közszolgáltatás kedvezményes 15 %-os általános forgalmi adó kulcsa 2006. szeptember 1-től 20 
%-ra emelkedett, az adóváltozás azonban a szolgáltatás díján nem került átvezetésre.
Az adótörvény változása  a szolgáltató számára 101 e Ft-os többletkiadással járt.  
A társaság egyéb költségekkel, valamint általános költségekkel a közszolgáltatási tevékenységet ez 
idáig nem terhelte,  azokat ( pl. ügyviteli költségeket ) egyéb üzleti tevékenysége terhére számolta 
el. A táblázat szerint a társaság közszolgáltatási tevékenysége 2006. évben várhatóan nyereséggel 
zárul.
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II. A társaság a 2007. évi árainak megállapítását alátámasztó adatai: 

Az előterjesztés 3. sz. melléklete tartalmazza a KANAL Technik Kft.  közszolgáltatás ellátásával 
kapcsolatos 2007. évre tervezett  gazdasági adatait.

A  társaság   2007.  évi  költségterve a  szállítási  igények  2006.  évhez  viszonyított  mérsékelt 
emelkedésével számol.
 A szolgáltatás összes ráfordításai a  bázis adatokhoz képest 3  %-kal  magasabbak.
A költségfajták közül jelentősebb emelkedést a közvetlen anyagköltségnél és a személyi jellegű 
kifizetéseknél tervez a szolgáltató, számolva az üzemanyagköltség várható további emelkedésével 
illetve a szolgáltatást végzők bérjellegű juttatásának szinten tartásával.
Az értékesítés árbevétele 2007. évben  2006.évhez képest – figyelembe véve a szolgáltatás  enyhe 
mennyiségi növekedését-  a beterjesztett áremelés mértékének megfelelően 9 % -os emelkedést 
mutat.
A  települési  folyékony  hulladékkezelési  tevékenység  2007.  január  1-től  alkalmazandó  árára 
vonatkozóan a szolgáltatásra kijelölt MIVÍZ Kft  2006. évhez viszonyítottan  ( bruttó) 25 %-os 
áremelési javaslatot közölt, hivatkozással a szolgáltatás ára és  a 2007. évi  ivóvíz- és csatornadíjak 
előre jelzett emelésével való összefüggésre.

Tisztelt Közgyűlés!

 A  jelen  előterjesztéssel  javasolt  árak  a  64/1997(XI.1.)  sz.  önkormányzati  rendelet  1.sz. 
mellékletében  rögzített  árképlet   szerint  kerültek   kiszámításra,  azzal  a  módosítással,  hogy a 
KANAL Technik Kft. áremelési  kérelmében külön  kérte a szolgáltatás áremelésénél  a 2006. 
szeptember 1-el bekövetkezett, de nem érvényesített,  5 %-os ÁFA emelés miatti árbevétel-kiesés 
érvényesítését is. 
Ennek megfelelően  a számítási anyag kibővül egy az ÁFA kiesés egységárra gyakorolt hatásának 
számításával is. A számítás menete a rendeleti képlet értelmezéssel együtt     az előterjesztés      4. 
sz. mellékletében követhető.
 Az áremelkedés három tényezőből tevődik össze ( a támogatott,  nem csatornázott  területeken 
végzett szolgáltatás tervezett árát tekintve)

• a KANAL Technik Kft. szolgáltatási árának  9  % -os, emelkedéséből
 ezen belül  költségemelkedésből  adódik: 3 %
 az ÁFA évközi, nem érvényesített emelkedéséből adódik: 1%
 ÁFA emelkedésből adódik. 5 %

•  a  MIVÍZ  Kft..  által  végzett  ártalmatlanítás  árának  (  bruttó)  25  %  -os  
emelkedéséből 

 ezen belül költségemelkedésből adódik: 20 %
 az ÁFA emelkedéséből adódik: 5 %

• illetve a támogatott árak vonatkozásában a díjtámogatás számított árra gyakorolt 
hatásából.
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A közszolgáltatás bruttó díját kétféle, központi költségvetésből és önkormányzatunk által –  
költségvetésben – biztosított támogatás mérsékli.
A központi  költségvetés 2007. évi tervezete még nem ismert,  ezért  az árkalkuláció a  központi 
támogatást  a 2006. évi szinten, az önkormányzati támogatást 2007. évi tervezett mértékben  veszi 
számításba.
A 64/1997(XI.1.) sz. önkormányzati rendelet intézkediok a támogatás változás esetére, amennyiben 
a 7.§ (4.) bekezdése értelmében:

„A közszolgáltatás díjakban foglalt központi és önkormányzati támogatás változása 
esetén a közszolgáltatási díj összegét a Jegyző állapítja meg a Szolgáltató felé.”

A támogatások 2006.  és 2007. évi alakulását az alábbi táblázat szemlélteti:

Szolgáltatás fajtája
2006. év 2007. évi terv

Önkorm.
támogat.

Központi
támogat.

Önkorm.
támogat.

Központi
támogat.

Csatornázatlan területen
végzett közszolgáltatás

800.- 
Ft/m3

100.- 
Ft/m3

850,-
 Ft/m3

100.-
 Ft/m3

Csatornázott területen
végzett közszolgáltatás - - - -

Udvari árnyékszék ürítés 2100.- 
Ft/alk - 2230.- 

Ft/alk
-

Jelen  előterjesztéssel  kezdeményezem  a    közszolgáltatási  árak  átlagosan  bruttó  15,1%  -os 
emelését. 
Az  árak   alakulását az  5. sz. melléklet  mutatja be.

Kérem T. Közgyűlést az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalására, a közszolgáltatás 2007. évi 
árát  megállapító rendelet megalkotására.

Miskolc, 2006.november. 2.

                                                                           O r o s z   Lajos



                                                                                                                                      1.sz. melléklet
                             A közszolgáltatás mennyiségi mutatói                                                                
                                                                                1999-2005

      Megneve
zés

1999.év
m3

2000.év
m3

2001.év
m3

2002.év
m3

2003.év
m3

2004.év
m3

2005.év
m3

2006.év
01-9.hó 
tény
m3

2006.év
várható
m3

2007.évi
tervezett
m3

Lakossági
csatornázott

1.083 647 540 741 751 502 447 301 401 410

Lakossági
csatorna nélkül

2.532 2.559 2.211 2.348 2.744 3.167 3.450 2.991 3.988 4.105

Árnyékszékszék 294 259 208 234 224 216 206
134 177 185

Közület
132 134 161 - - - - - - -

Összesen 4.041 3.599 3.120 3.323 3.719 3.885 4.103 3.426 4.566 4.700



                                                                                                                                                                         2.sz.melléklet
                                                                                                                 

A szállítási alkalmak átlaga
1999.-2006.

Megnevezés
1999.év

alkalom/hó
2000.év

alkalom/hó
2001.év

alkalom/hó
2002.év

alkalom/hó
2003.év

alkalom/hó
2004.év

alkalom/hó
2005.év

alkalom/hó
2006.év

alkalom/hó
várható

Csatornázott 32 14 12 14 14 13 11 9

Csatorna 
nélkül

76 49 45 48 57 63 68 78

Közület 2 2 2 - - -     - -

Árnyékszék 40 22 17 20 19 18 17 15



                                                                                                                   3.sz. melléklet
2006. év. várható 2007. év tervezett adatok  

Megnevezés
 

2006. adatok 2007. adatok

Tervezett Várható Tervezett

Belföldi értékesítés árbevétele 5.382.000,- 4.524.000,- 4.974.000,-

Egyéb bevételek 
(állami, önkorm.támogatás)

3.300.000,- 4.176.000,- 4.200.000,-

Kamat bevételek - - -

Bevételek összesen 8.682.000,- 8.700.000,- 9.174.000,-   

Anyagköltség   1.560.000,- 1.600.000,-  1.708.000,-

Anyag jellegű szolgáltatás 2.347.000,- 2.350.000,- 2.470.000,-

Bérköltség 2.477.000,- 2.477.000,- 2.550.000,-

Személyi jellegű ráfordítás     210.000,-     180.000,-     210.000,-

TB, Eü, Madói járulék 1.370.000,- 1.400.000,- 1.432.000,-

Értékcsökkenési leírás    550.000,-     550.000,-     550.000,-

Egyéb költség -    101.000,- -

Egyéb ráfordítás - - -

Költségek összesen 8.514.000,- 8.658.000,- 8.920.000,-

Eredmény    168.000,-    42.000,-  254.000,-



4. sz. melléklet

I. A  folyékony  kommunális  hulladék  gyűjtésének  és  szállításának  és 
ártalommentes  elhelyezésének  számított  ára a  64/1997(XI.1.)sz. 
önkormányzati  rendelet  1.sz.melléklete  szerint  a  2006.  szeptember  1-ével 
életbelépő  –  árban  nem  érvényesített  -  ÁFA  emelkedés   miatti  ármódosítás 
átvezetésével:

  1.) A folyékony kommunális hulladék gyűjtésének és szállításának számított ára

1.568,-Ft    alap       :     1.364,-Ft
                   15% áfa :        204,-Ft.
1.364,-Ft  x 20% áfa :        273,-Ft
1.364,-Ft + 273,-Ft =     1.637,- Ft

              SZSZú = SZSZE  x  Y  x  ME/MÚ

SZSZÚ   az elmaradt ÁFA nélkül =1.637,-Ft x 1,06 x 4.389 m3 / 4.515 m3 = 
1.687,- Ft/m3  

ÁFA  változás miatti érbevétel kiesés korrigálása 2007. évben :
2006.09.-10.-11.-12. hónapban elszállított települési folyékony kommunális hulladék 
várható m3 mennyisége : 1.509 m3   

1.509 m3 x 1.568,-Ft  / m3 = 2.366.112,-Ft
15% alap : 2.057.571,-Ft
20% alap : 1.971.681,-Ft
Különbség : 85.890,-Ft
85.890,-Ft/ 4.515m3 = 19,-Ft/m3 x 205áfa = 4,-Ft/m3 = 23,-Ft/m3
1.687,-Ft/m3 + 23,-Ft/m3 = 1.710,-Ft/m3

                SZSZÚ    elmaradt ÁFA – val: 1.710,-Ft/m3   

 2007.évben a szippantás és szállítás tervezett ára: 1710,- Ft/m3   

SZSZÚ= A folyékony kommunális hulladék szippantás és a szállítás új ármegállapítás 
évében tervezett ára

SZSZE= A folyékony kommunális hulladék szippantás és szállítás –új ár megállapítását 
megelőző évben számításba vett- ár

Y = Az új ár megállapításának évére a PM által hivatalosan előre jelzett 
–szolgáltatásra vonatkozó- árprognózis (%)

ME=                       Az elszállított folyékony kommunális hulladék tényleges (várható)
                       Mennyisége az új megállapítását megelőző évben (m3)

MÚ=                Az elszállításra kerülő folyékony hulladék az új ár megállapításának
                       évére tervezett mennyisége (m3)
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2.) A közszolgáltatás a  Közgyűlés  2007-ben számlázható díja

a.) Közcsatornával ellátott belterületi lakóingatlanon:

SZD = SZSZÚ + EÁ - ÖT

SZD = 1710,- Ft/m3 + 566,40 Ft/m3 =  2276,40,-  Ft/m3

SZD =2280,- Ft/m3

b.) Közcsatornával  nem ellátott belterületi lakóingatlanon:

SZD = SZSZÚ + EÁ - ÁT - ÖT

SZD = 1710,- Ft/m3 + 566,40 Ft/m3 -100 Ft/m3 -850 Ft/m3 = 1326,40,- Ft/m3

SZD = 1330.- Ft/m3

c.) Az a. és b. pontban nem megjelölt, egyéb ingatlanon (külterületi ingatlanok, kül- 
és belterületi üdülők, intézmények, gazdasági szervezetek, stb.):

   SZD = SZSZÚ + EÁ 

SZD = 1710,- Ft/m3 + 566,40 Ft/m3 =  2276,40,-  Ft/m3

SZD =2280,- Ft/m3

ahol

SZSZÚ (új számított szállítási díj): 1710,- Ft/m3 ( 20 %-os ÁFA-val)
EÁ (új elhelyezési és ártalmatlanítási díj): 566,40 Ft/m3 ( 20 %-os ÁFÁ-val)

ÖT (önkormányzati támogatás):

1.)közcsatornával ellátott belterületi
     ingatlanon esetében 0   Ft/m3 (ÁFÁ-val)

2.)közcsatornával nem ellátott 
belterületi ingatlan esetében 850.- Ft/m3 (ÁFA-val)

ÁT: (állami támogatás)                              a.)         0    Ft/m3 
                                                                                       b)     100.- Ft/m3  (ÁFA-val)
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II. Udvari árnyékszék ürítés, szállítás és ártalmatlanítás ára

           1.)    Számított ürítési, szállítási díj:
                 Korrigált 2006. évi ár:

7330,-Ft    alap           : 6.374,-Ft
                 15% áfa      :    956,-Ft
6.374,-Ft x 20%           : 1.275,-Ft
6.374,-Ft + 1.275,-Ft =  7.649,-Ft

   2007.évi számított ürítési, szállítási díj:

SZSZÚ  = SZSZE x Y x
Ú

E

M
M

7.649,-Ft/alk. x 1,06 x 177 m3/185 m3 = 7.757,-Ft

ÁFA emelkedés miatti árbevétel kiesés korrigálása 2007 évben : 
2006. 09.-10.-11.-12. hónapban elszállított árnyékszék várható m3 mennyisége : 
58 m3 

58m3 x 7.330,-Ft = 425.140,-Ft 
15% áfa alap : 369.657,-Ft
20% áfa alap : 354.269,-Ft
Különbség : 15.388,-Ft 
15.388,-Ft/185 m3 = 83,-Ft/m3 x 20 % áfa = 17,-Ft/m3 = 100m,-Ft/m3

SZSZÚ  az elmaradt ÁFA emelkedéssel együtt: 7860,-Ft/alk.

A szolgáltatás számított ára 2007.évben :7860,- Ft/alk.

2.) A szolgáltatás 2007-ben számlázható díja ( a 67/1997(XI.1.)sz. önk. rendelet    
            7  §-a (2)  bekezdése szerint )

SZD = SZSZÚ - ÖT

ahol ÖT (önkormányzati támogatás): 2230.- Ft/alk.

SZD = 7860.- Ft/alk. – 2230.- Ft/alk. = 5630,- Ft/alk.

SZD = 5630.- Ft/alkalom



5. sz. melléklet

Települési folyékony kommunális hulladék szállításának,
 ártalommentes elhelyezésének díjai 

2007/2006

Megnevezés Díjak (ÁFÁ-val)

Emelkedés2006 2007

1. Közcsatornával ellátott bel-
    területi lakóingatlanon 

2020,- Ft/m3 2280,- Ft/m3 12,9 %

2. Közcsatornával el nem látott
    belterületi lakóingatlanon

1110,- Ft/m3 1330,- Ft/m3  19,8 %

3. Egyéb ingatlanon 2020,- Ft/m3 2280,- Ft/m3 12,9 %

4. Udvari árnyékszékürítés
1.) támogatással
2.) támogatás nélkül

5230,-Ft/alk.
7330,-Ft/alk.

5760,-Ft/alk.
7860,-Ft/alk.

7,6 %
7,2 %

      A  díjak átlagos emelkedése: 15,1     %, 



Miskolc M.J. Város Önkormányzatának

............ sz. rendelete

a települési folyékony kommunális hulladék gyűjtésére, szállítására és 
ártalmatlanítására szervezett kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 

64/1997. (XI.1.) sz. rendelet módosításáról

1. §

     A 64/1997. (XI.1.) sz. rendelet 2. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1.sz. melléklete lép.

2. §

     Ez a rendelet 2007. január 1-én  lép hatályba.

M i s k o l c, 2006. november

..................................................                                  ..................................................
      Dr. Mészáros Miklós                                                           K á l i  Sándor
                  jegyző                                                                         polgármester



                                                                                                       1. sz. melléklet

a ........ sz. önkormányzati rendelethez

1. A  települési  folyékony  kommunális  hulladékgyűjtő  ürítésével,  szállításával  és 
ártalommentes,  kijelölt  fogadóhelyen  történő  elhelyezéssel  kapcsolatos 
közszolgáltatás díja:

1.1. Közüzemi  szennyvízcsatornával el nem látott belterületi lakóingatlan esetén a 
közszolgáltatás díja 

1330,- Ft/m3 (ÁFA-val)

1.2. Közüzemi  szennyvízcsatornával  ellátott belterületi  lakóingatlan  esetén  a 
közszolgáltatás díja

                              2280 ,- Ft/m3 (ÁFA-val)

1.3. Egyéb ingatlan esetén a közszolgáltatás díja

2280,-Ft/m3 (ÁFA-val)

2. A közszolgáltatási díjban foglalt elhelyezési (csatorna igénybevételi) díj 

         566,40,- Ft/ m3 (ÁFA-val)

3. A közszolgáltatási díjban foglalt központi és önkormányzati támogatás:

3.1. Közüzemi szennyvízcsatornával ellátott belterületi lakóingatlan esetén 
- Önkormányzati támogatás 0,- Ft/m3 /ÁFÁ-val)
- Központi állami támogatás    0,- Ft/m3 (ÁFA-val)

3.2. Közüzemi szennyvízcsatornával el nem látott belterületi lakó-ingatlan esetén 
- Önkormányzati támogatás 850,- Ft/m3 (ÁFA-val)
- Központi állami támogatás 100,- Ft/m3 (ÁFA-val) 

4. Udvari  árnyékszék  ürítés,  szállítás  és  ártalom-mentes  kijelölt  fogadóhelyen  történő 
elhelyezéssel kapcsolatos közszolgáltatás díja:

- Támogatással 5.630 .- Ft/alk. (ÁFÁ-val)
- Támogatás nélkül 7.860 ,-Ft/alk. (ÁFÁ-val)
   (A közszolgáltatási díj magába foglalja az
  elhelyezési árat is)           

4.1. A Közszolgáltatási díjban foglalt 
önkormányzati támogatás 2.230.- Ft/év  (ÁFÁ-val)

5. Külön eljárási díj a kibocsátó hibájából eredménytelen kiállás miatt
                                                  
                                                                                       2.500.- Ft (ÁFÁ-val)
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6. Szolgáltató hibájából a kibocsátónak rögzített  időpontban elmaradt,  de 3 napon belül 
teljesített  szolgáltatás  miatti  kártérítésen  felül  ajánlott  árengedmény  a  szippantási  és 
szállítási díj m3-enként 5 %-a

7. Szolgáltató hibájából a kibocsátónak a rögzített időpontban elmaradt, de 3 napon túli 
tejesítés miatti kártérítésen felül ajánlott árengedmény a szippantás és szállítási díj    m3-
enként 10 %-a

8. Sürgősségi felárként 30 %-os szorzót alkalmaz a Szolgáltató, az ünnep és munkaszüneti 
napokon  történő  munkavégzésnél,  amennyiben  a  kibocsátó  a  szolgáltatás  elvégzését 
kifejezetten soron kívül kéri.



T Á J É K O Z T A T Á S U L :

A  64/1997.(XI.1.) sz.  önkormányzati rendelet 1. sz. melléklete

Települési folyékony kommunális hulladék gyűjtésével, szállításával és ártalommentes 
elhelyezésével kapcsolatos szolgáltatás díjának 

számítási képlete

1.1 A szolgáltatási díj

a.  Közcsatornával ellátott belterületi lakóingatlanon:

SZD = SZSZú + EÁ - ÖT

b.  Közcsatornával nem ellátott belterületi lakóingatlanon:

SZD = SZSZú + EÁ - ÁT - ÖT

c. Az  a.  és  b.  pontban  nem megjelölt,  egyéb  ingatlanon  (külterületi  ingatlanok,  kül-  és 
belterületi üdülők, intézmények, gazdasági szervezetek, stb.):

SZD = SZSZú + EÁ

1.2.  Az alkalmazott jelzések magyarázata:

SZD: közszolgáltatási díj

SZSZú:           a folyékony kommunális hulladék szippantás és 
           szállítás - új ármegállapítás évében tervezett ára

EÁ:  folyékony kommunális hulladék elhelyezés és 
             ártalmatlanítás díja

ÁT: állami támogatás központi költségvetésben meg-
állapított mértéke

ÖT: önkormányzati támogatás költségvetésben meg-
állapított mértéke
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1.3. A folyékony kommunális hulladék szippantás és szállítás díjának kiszámítása:

                                                     ME                        Kú  - KE

 SZSZú = SZSZE x   Y x   -------     +     -----------
                                          Mú                           Mú

ahol: 

SZSZú : A folyékony kommunális hulladék szippantás és
szállítás - új ármegállapítás évében tervezett ára

SZSZE : A folyékony kommunális hulladék szippantás és 
szállítás - új ár megállapítását  megelőző évben 

számításba vett - ára

Mú : Az elszállításra kerülő folyékony kommunális
hulladék az új ár megállapításának évére ter-
vezett mennyisége (m3)

ME : Az elszállított folyékony kommunális hulladék 
tényleges (várható) mennyisége az új megállapítását 
megelőző évben (m3)

Y: Az új ár megállapításának évére PM által 
hivatalosan előrejelzett - szolgáltatásra vonat-
kozó - árprognózis (%)

KE : A folyékony kommunális hulladék szippantás és 
            szállítás új ármegállapítást megelőző árában

érvényesített költsége

Kú : A folyékony kommunális hulladék szippantás és 
            szállítás új ármegállapítás évében tervezett költ-
            ségének árprognózissal jelzett emelkedést meg-
            haladó része (tételesen is indokolva)

Az udvari árnyékszékürítés díjának kiszámítása az 1.1.a.) és 1.3. pontok szerint történik, azzal 
az eltéréssel, hogy a szolgáltatási díjat Ft/alkalom-ra kell meghatározni. A képlet M tételei ez 
esetben alkalmat jelölnek.
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