Sárkeresztúr község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2010. (III. 04.) számú
RENDELETE
A hulladékszállítás díjáról
Sárkeresztúr község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló
2000. évi XLIII. törvény 23. § f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint a települési
hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló
64/2008. (III. 28.) Kormányrendelet rendelkezéseire figyelemmel az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
(1) E rendelet tárgya a Sárkeresztúr község közigazgatási területén közüzemi szolgáltatás
keretében nyújtott egytényezős hulladékszállítási díjak megállapítása.
2. §
(1) A hulladékkezelési közszolgáltatás egységnyi díja a Vertikál Építőipari és Kommunális
Szolgáltató Zrt., mint szolgáltató előterjesztése alapján 2010. március 04-től
2010. december 31-ig a következő:





120 literes gyűjtőedényzet egyszeri ürítési díja 247,- Ft.
240 literes gyűjtőedényzet egyszeri ürítési díja 494,- Ft.
1100 literes kiskonténer egyszeri ürítési díja 2470,- Ft.
Alkalmi hulladék gyűjtésére szolgáló műanyag szabványzsák díja: 290,- Ft.

(2) A díjak nettó összegben szerepelnek a bruttó összeg 25%-os ÁFA tartalommal kerül
meghatározásra.
(3) A Rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza a hulladékszállítás díj megállapítására irányuló
díjképletet.
3. §
(1) Ezen rendelet 2010. március 04-én lép hatályba.
Sárkeresztúr, 2010. március 04.

Virág Miklós
polgármester

Nagy András Botond
jegyző

A rendeletet a mai napon kihirdettem:
Sárkeresztúr, 2010. március 04.
Nagy András Botond
jegyző

1. számú melléklet a 2/2010. (III. 04.) számú Rendelethez
A hulladékszállítás díj megállapítására irányuló díjképlet a Vertikál Építőipari és Kommunális
Szolgáltató Zrt., mint szolgáltató előterjesztése alapján:
2010. évre számított nettó szolgáltatási díjak:
Sárkeresztúr településen
Ingatlanszám:609 db
Ürítési gyakoriság: 52
Ürítések száma: 32876
Begyűjtött lakossági hulladék: 3780740
Éves nettó lakossági költségek
Ömlesztett hulladékgyűjtés és szállítás
Ömlesztett hulladékkezelés
Szelektív hulladékkezelés árbevétellel
csökkentett összege
Szelektív hulladékgyűjtés, kezelés költsége
Szelekítv hull. hasznosítás bevétele
Egyéb ráfordítások és fel nem osztott költségek
Tartós működéshez szükséges nyereség
Összesen:
Költségkorrekció
Mindösszesen:

Ft
4112437
2039013
823523
930999
107476
1127228
350659
8452860
-35970
8416890

Ürítési költség /Ft/liter/
Ürítési költségek Ft/110-120 liter/
2009 évi nettó ürítési díj
Szükséges díjemelés
Javasolt díjemelés

2,23
256
229
12%
8%

120 literes edényzet nettó ürítési díja 2010.
Nettó éves hulladékszállítási díj
Díj emelés mértéke:

247 Ft
12844 Ft/év
8%

A fenti díjak 1 db szabványedényzet ürítésének költségeit tartalmazzák, további edényzet
használata esetén az ürítés díja arányosan emelkedik. A további edényzetek ürítése külön
szerződés kötés esetén lehetséges.
Fent meghatározott díjak tartalmazzák az évenkénti lomtalanítás, valamint a lakossági
szelektív hulladékgyűjtés-hulladékudvarok gyűjtő szigetek-költségeit is.

