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Szentes Város Polgármesterétől 
Szentes, Kossuth tér 6. 
Tel.: 63/510-302 
 
ü.i.: Kiss Ferenc 
ikt.sz.: 

Tárgy: Szentes városban folytatott  
            közszolgáltatói tevékenységről szóló 
            rendelet módosítása 
Mell.: 3 pld. rendelet-tervezet 
           
 

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
 
 
Szentes 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
 

 Szentes város Képviselő-testülete a városban folytatott települési szilárd hulladék 
közszolgáltatás díjait legutóbb 30/2004.(XII. 11.)ÖR rendeletével módosította.  
 
 A 2006. évre vonatkozóan a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás díjának 
emelésére három változatban; sorrendben 4%-os, 9.6%-os és 14%-os mértékben teszünk javaslatot. 
A díjemelés mértékének szükségességét az emelkedő kiadások, az üzemanyagár nagymértékű 
növekedése, a bővülő szolgáltatás költség vonzata indokolja. 
 
A számítások alapján a települési szilárd hulladék szakfeladat 2006. évre várható többletkiadásai: 

• üzemanyag beszerzési költsége  
2004 januárjában a gázolaj beszerzési ára literenként bruttó 218 Ft körül volt, ami 2005 év 
október végére az 5%-os ÁFA csökkenés ellenére is átlagosan 260 Ft/l-re emelkedett. Ez az 
áremelkedés a tervezett 108.977 liter gázolaj felhasználással számolva több mint 3.500 eFt 
többletköltséget jelent.  
 

• a Szentes - Berki Regionális Hulladéklerakó Telepen kialakított komposztáló a 
működtetésére megadott egységes környezethasználati engedély alapján 2005. év 
szeptemberétől megkezdte a próbaüzemet. A komposztáló éves működési költsége várhatóan 
bruttó 1.260 eFt lesz, amely az alábbi tételekből tevődik össze : 

o gépi munka, azaz a zöldhulladék átrakása, gallyzúzás bruttó 570 eFt 
o villamos energia (prizma szellőztető ventillátorok, dobrosta) bruttó 210 eFt 
o dologi kiadások (pl.: villámcsapás műszaki védelem, alkatrész stb.) 480 eFt 

 
 A komposztálási tevékenységre 2005. szeptember eleje óta rendelkezünk engedéllyel. 
Az azóta eltelt két hónapban mintegy 105 tonna, azaz 950 laza m3 zöldhulladék gyűlt össze. 
Ebből az anyagmennyiségből 2005. november 5-én kezdtük meg a próbaüzemet. A jövő év 
nyár elejéig termelt komposzt teljes mennyiségben a városi zöldterületek fenntartása során 
kerül felhasználásra. 
Közvetlen, a komposztértékesítésből származó bevétellel a 2006. évi költségvetés 
összeállítása során az alábbi okok miatt nem számoltunk: 

• gyakorlati tapasztalatok hiányában még hozzávetőlegesen sem tervezhető a 
képződő komposzt mennyisége, 



 2 

• a képződő mennyiség a tervek szerint teljes egészében felhasználásra kerül a 
tavaszi, nyár eleji parkgondozási munkák során, 

• az értékesítés előfeltétele a mintegy 800-1.100 eFt költségű előminősítés, 
engedélyeztetés. A magas költségvonzat miatt az engedélyeztetési eljárás a 
próbaüzemnek számító első üzemévben nem ajánlott. 

A komposztálás közvetett hasznával már a tevékenység megkezdését követően 
számolhatunk, mert a fent említett 950 laza, hozzávetőleg 200 tömörített m3 zöldhulladék 
nem a Hulladéklerakó depóniában veszi el más, szelektíven nem hasznosítható hulladéktól a 
költségesen kialakított teret. Viszonyításként 1 m3 depónia tér kialakításának fajlagos 
költsége meglevő telep bővítése esetén ma 1.300 Ft körül van. 
A zöldhulladék szelektív begyűjtése és kezelése 10-25%-al is csökkentheti a teljes kezelendő 
települési szilárd hulladék mennyiségét. 

 
• KÖVICE Zöldforrás pályázati támogatással 2005. évben beszerzett 8 m3 –es gyűjtőjármű 

egyik fő feladataként üríti a megnövekedett szelektív hulladékgyűjtősziget-hálózat 
konténereit (Szentesen 29 db, Szegváron 5 db gyűjtősziget). Másik fő feladataként 2005. év 
szeptemberétől részt vesz a lakossági zöldhulladék elkülönített, komposztálási célú 
begyűjtésében. A jármű éves üzemeltetési költsége bruttó 1.700 eFt. 
 A szelektív hulladékkezelés 2006. évre tervezett árbevétele 2.500 eFt, amely a 
költségvetési koncepció összeállítása során figyelembevételre került. 

 
• a települési szilárd hulladék szakfeladaton a bérköltségek a 2006 évtől jelentősen 

emelkednek, részben a 2005. szeptemberétől bevezetett 4.5%-os béremelés, valamint a 
feladatok bővüléséből adódó többlet munkaerő igény miatt. A megnövekedett szelektív 
hulladékgyűjtősziget-hálózat következtében közel 2.5 – szeresére emelkedett szelektíven 
gyűjtött hulladékok mennyisége, illetve a 2005. év szeptemberében új tevékenységként 
megkezdett komposztálás többlet munkaerő igénye 4 fő.  
Az üzembe állított új szelektív gyűjtőjárművel 3-ra bővült az üzemelő járművek száma, ami 
6 fő foglalkoztatását igényli. A 2005. év során folyamatosan gondot okozott az éves rendes 
szabadság, illetve betegség miatti hiányzások alkalmával a helyettesítés. Az új gyűjtőjárat és 
a helyettesítés munkaerő igénye 2 fő. 
Összesen a 4.5%-os béremelés, valamint a hat fő éves munkabére járulékokkal együtt 10.200 
eFt többletköltséget jelent. 
 

• a már említett ATIKÖTEVIFE 16212-1-11/2005. számú egységes környezethasználati 
engedély előírásai alapján a Városellátó Intézmény 2006. év végéig köteles: 

o   kiviteli szintű engedélyezési dokumentációt benyújtani a Szentes - Berki Regionális 
Hulladéklerakó Telep jelenleg művelt I. ütem 1.sz depónia 2008-09 között esedékes 
rekultivációs munkáira, melynek költsége 2.900 eFt, 

o  kiviteli szintű engedélyezési dokumentációt benyújtani a Szentes - Berki Regionális 
Hulladéklerakó Telep jelenleg művelt I. ütem 1.sz depónia biogáz gyűjtő és 
ártalmatlanító rendszer létesítésére, melynek bekerülése szintén 2.900 eFt. 

 A két kiviteli szintű tervdokumentáció elkészítési költsége az előzetes árajánlatok alapján 
összesen 5.800 eFt-ot tesz ki. 

 
• a Szentes - Berki Regionális Hulladéklerakó Telep jelenleg művelt I. ütem 1.sz depónia 

várhatóan 2008. év végére megtelik. A további hulladék-elhelyezés az újabb depónia 
építésének irreálisan magas költségei miatt csak a környező, 30-40 km távolságban található 
lerakókban javasolt. Ahhoz, hogy az ilyen távolságba gazdaságosan kivitelezhető 
hulladékszállítás 2008. év végére rendelkezésre álljon, és a beruházáshoz pályázati 
támogatást lehessen igénybe venni, a 2006. év során be kell szerezni az átrakó létesítéséhez 
szükséges terveket, engedélyeket. A kivitelezési szintű terv elkészítési költsége 
hozzávetőleg bruttó 2.700 eFt. 
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• szükségessé vált az 1997. év novemberében üzembe állított LIAZ típusú 18 m3-es 
hulladékgyűjtő jármű teljes hátfal részének (hulladék beürítés, előtömörítés, továbbítás) 
felújítása. A felújítás becsült költsége bruttó 2.500 eFt. 

 
A díjmeghatározás alapjául a települési szilárd hulladék szakfeladat 2005. évi várható 
bevételeinek szolgálnak, amelyek az előzetes számítások szerint az alábbiak: 

 
Bevétel Összesen eFt (nettó) 

50 literes edényzet  (2571 db ) 15.131 családi ház 
110 literes edényzet (4074 db) 24.687 

térítésmentesség (önkormányzati finanszírozás) 3.238 
társasház 18.029 
közület 17.446 
eseti konténerürítés 28.137 
Hulladéklerakó telep kp.bevétel 1.375 
összesen 108.043 
ÁFA 16.206 
Mindösszesen 124.249 

 
 
A fentieket figyelembe véve a rendelet módosítására a következők szerint teszünk javaslatot: 

A. változat: A Képviselő-testület a jelenleg érvényes hulladékkezelési díjakat az előterjesztés 
1/A. sz. mellékletében foglaltak szerint 2006. január 1-jével átlagosan 4 %-kal emeli, és 
tudomásul veszi, hogy a települési szilárd hulladék szakfeladat 2006. évi költségvetése nem 
fedezi az alábbiakat, ezért a megvalósításukhoz 12.700 eFt összegű ökormányzati 
finanszírozás szükséges:  

o kiviteli szintű engedélyezési dokumentáció elkészítése a Szentes - Berki Regionális 
Hulladéklerakó Telep jelenleg művelt I. ütem 1.sz depónia biogáz gyűjtő és 
ártalmatlanító rendszer létesítésére, (bruttó 2.900 eFt), 

 
o kiviteli szintű engedélyezési dokumentáció elkészítése a Szentes - Berki Regionális 

Hulladéklerakó Telep jelenleg művelt I. ütem 1.sz depónia 2008-09 között esedékes 
rekultivációs munkáira, (bruttó 2.900 eFt),  

 
o kiviteli szintű engedélyezési dokumentáció elkészítése a Szentes - Berki Regionális 

Hulladéklerakó Telep jelenleg művelt I. ütem 1.sz depónia megtelését követően 
használandó hulladékátrakó engedélyeztetéséhez, pályázaton való részvételhez 
(bruttó 2.700 eFt). 

 
o A LIAZ típusú hulladékgyűjtő jármű teljes hátfal részének felújítása. A felújítás 

becsült költsége (bruttó 2.500 eFt), 
 
o A tervezett 6 fős létszám növekedés helyett csak 5 fős létszám emelés valósítható 

meg (1.700 eFt). 
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B. változat: A Képviselő-testület a jelenleg érvényes hulladékkezelési díjakat az előterjesztés 

1/B. sz. mellékletében foglaltak szerint 2006. január 1-jével átlagosan 9.6 %-kal emeli, és 
tudomásul veszi, hogy a települési szilárd hulladék szakfeladat 2006. évi költségvetése nem 
fedezi az alábbiakat, ezért a megvalósításukhoz 5.600 eFt összegű ökormányzati 
finanszírozás szükséges: 

o kiviteli szintű engedélyezési dokumentáció elkészítése a Szentes - Berki Regionális 
Hulladéklerakó Telep jelenleg művelt I. ütem 1.sz depónia megtelését követően 
használandó hulladékátrakó engedélyeztetéséhez, pályázaton való részvételhez 
(bruttó 2.700 eFt). 

o kiviteli szintű engedélyezési dokumentáció elkészítése a Szentes - Berki Regionális 
Hulladéklerakó Telep jelenleg művelt I. ütem 1.sz depónia 2008-09 között esedékes 
rekultivációs munkáira, (bruttó 2.900 eFt), 

 
C. változat: A Képviselő-testület a jelenleg érvényes hulladékkezelési díjakat az előterjesztés 

1/C. sz. mellékletében foglaltak szerint 2006. január 1-jével átlagosan 14 %-kal emeli, így a 
2006. évben végrehajtandó feladatokat a szükséges források fedezik és azok teljes egészében 
megvalósításra kerülhetnek. 

 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelet tervezetet vitassa meg, és a módosításra tett  
javaslatot fogadja el. 

 
 A települési szilárd hulladék begyűjtésének, szállításának, elhelyezésének, kezelésének 

2005. január 1-től érvényes díjai  
(az árak a mindenkor érvényes adózási szabályok szerint meghatározott áfa összegét tartalmazzák) 

Lakossági díjak Javasolt 
 

Jelenlegi 
4 % 

nettó díj + 15% 
ÁFA 

9.6 %- 
nettó díj+15% 

ÁFA 

14 % 
nettó díj+15% 

ÁFA 
50 literes 
edényzet 

4.896,- Ft/év 5.088,- Ft/év 
4.427,- + 661,-  

5.364,- Ft/év 
4.665,- + 699,- 

5.580,- Ft/év 
4.852,- + 728,- 

110 literes 
edényzet 

6.744,- Ft/év 7.020,- Ft/év 
6.107,- + 913,- 

7.392,- Ft/év 
6.428,- + 964,- 

7.692,- Ft/év 
6.689,- + 1.003,- 

240 literes 
edényzet 

13.488,- 
Ft/év 

14.016,- Ft/év 
12.194,- +1.822,- 

14.784,- Ft/év 
12.856,- +1.928,- 

15.384,- Ft/év 
13.378,- +2.006,- 

1100 literes 
konténer 

1.300,- 
Ft/ürítés 

1.350,- Ft/ürítés 1.420,- Ft/ürítés 
 

1.480,- 
Ft/ürítés 

1100 literes 
konténer bérlet 

1.450,- Ft/hó 1.500,- Ft/hó 1.590,- Ft/hó 1.650,- Ft/hó 

4,3 m3-es 
konténer 

5.150,- 
Ft/ürítés 

5.350,- Ft/ürítés 5.640,- Ft/ürítés 5.870,- 
Ft/ürítés 

4,3 m3-es 
konténer bérlet 

1.800,- Ft/hó 1.870,- Ft/hó 1.970,- Ft/hó 2.050,- Ft/hó 
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Javasolt Közületi díjak Jelenlegi 
4 % 

nettó díj +15 % 
ÁFA 

9.6 % 
nettó díj +15% 

ÁFA 

14 % 
nettó díj +15% 

ÁFA 
110 literes 
edényzet 

13.956,- 
Ft/év 

14.520,- Ft/év 
12.632,-+1.888,- 

15.300,- Ft/év 
13.305,- +1.995,- 

15.900,- Ft/év 
13.827,- +2.073,- 

110 literes 
edényzet bérlet 

1.152,- Ft/év 1.224,- Ft/év 
1.065,- + 159,- 

1.260,- Ft/év 
1.0896,- + 164,- 

1.320,- Ft/év 
1.148,- + 172,- 

240 literes 
edényzet 

27.912,- 
Ft/év 

29.016,- Ft/év 
25.244,- + 3.772 

30.600,- Ft/év 
26.610,- + 3.990,- 

31.824,- Ft/év 
27.674,- +4.150,- 

1100 literes 
konténer 

2.960,- 
Ft/ürítés 

3.080,- Ft/ürítés 3.240,- Ft/ürítés 3.370,- Ft/ürítés 

1100 literes 
konténer bérlet 

1.450,- Ft/hó 1.500,- Ft/hó 1.590,- Ft/hó 1.650,- Ft/hó 

4,3 m3-es 
konténer 

11.600,- 
Ft/ürítés 

12.060,- 
Ft/ürítés 

12.710,- 
Ft/ürítés 

13.220,- 
Ft/ürítés 

4,3 m3-es 
konténer bérlet 

1.800,- Ft/hó 1.870,- Ft/hó 1.970,- Ft/hó 2.050,- Ft/hó 

3 m3-es nyitott  
konténer ürítés 

7.750,- 
Ft/ürítés 

8.060,- Ft/ürítés 8.490,- Ft/ürítés 8.840,- Ft/ürítés 

Települési 
szilárárd 
hull.elhely. díj 

6.6,- Ft/kg 6.9,- Ft/kg 7.2,- Ft/kg 7.5,- Ft/kg 

 
 
 
Kérem az előterjesztést megtárgyalni, és a rendeletet módosítani szíveskedjenek. 

 
 
 
 
 
 

Szentes, 2005. december 1. 
 
 
 
 

    Szirbik Imre 
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„A”-változat 
 

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
…./2005./…../ÖR. rendelete 

a Szentes Városban folytatott közszolgáltatói 
tevékenységről szóló 2/1996./I.26./KT. számú 

rendelet módosításáról 
 

1.§. 
 

/1/ A rendelet 10.§. -a az alábbiak szerint módosul: 
 

A települési szilárd hulladék begyűjtésének, szállításának, elhelyezésének, kezelésének  
2006. január 1-től érvényes díjai forgalmi adóval 

 
- lakossági díjak:           
         

   50 literes edényzet                        5.088 Ft/év 
   110 literes edényzet               7.020 Ft/év 

240 literes edényzet                                       14.016 Ft/év 
1100 literes konténer                                      1.350 Ft/ürítés 
1100 literes konténer bérlet                            1.500 Ft/hó 

    4.3 m3 -es konténer                                        5.350Ft/ürítés 
   4.3 m3 –es konténer bérlet                             1.870 Ft/hó 

    
 
     - közületi díjak:  

  110 literes edényzet                                       14.520 Ft/év 
  110 literes edényzet bérlet                         1.224 Ft/év 
  240 literes edényzet                                        29.016 Ft/év 
   1100 literes konténer                                     3.080 Ft/ ürítés 
   1100 literes konténer bérlet                            1.500 Ft/hó 
   4 m3 -es konténer                                            12.060 Ft/ ürítés 
   4.3 m3 –es konténer bérlet                              1.870 Ft/hó 
   3 m3-es nyitott (eseti) konténer ürítés  8.060 Ft/ürítés 
 

- települési szilárd hulladék elhelyezés a Szentes - Berki Hulladéklerakóban: 
 

6.9 Ft/kg 
 

2.§. 
Ezen rendelet 2006. január 1-én lép hatályba. 

 
 

    dr. Sztantics Csaba                                                         Szirbik Imre   
                       jegyző                                                                         polgármester 
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„B”-változat 
 

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
…./2005./…../ÖR. rendelete 

a Szentes Városban folytatott közszolgáltatói 
tevékenységről szóló 2/1996./I.26./KT. számú 

rendelet módosításáról 
 

1.§. 
 

/1/ A rendelet 10.§. -a az alábbiak szerint módosul: 
 

A települési szilárd hulladék begyűjtésének, szállításának, elhelyezésének, kezelésének  
2006. január 1-től érvényes díjai forgalmi adóval 

 
- lakossági díjak: 

         
        50 literes edényzet                     5.364 Ft/év 
        110 literes edényzet            7.392 Ft/év 

  240 literes edényzet                                         14.784 Ft/év      
         1100 literes konténer                                        1.420 Ft/ürítés   
           1100 literes konténer bérlet                              1.590 Ft/hó     
         4.3 m3 -es konténer                                          5.640 Ft/ürítés   
                              4.3 m3 –es konténer bérlet                               1.970 Ft/hó 

  
      - közületi díjak:  
 
 110 literes edényzet                                            15.300 Ft/év 

                   110 literes edényzet bérlet                        1.260 Ft/év 
                  240 literes edényzet                                            30.600 Ft/év          

  1100 literes konténer                                    3.240 Ft/ ürítés 
        1100 literes konténer bérlet                                 1.590 Ft/hó     
        4 m3 -es konténer                                                 12.710 Ft/ ürítés 
        4.3 m3 –es konténer bérlet                                   1.970 Ft/hó 
  3 m3-es nyitott (eseti)konténer ürítés             8.490 Ft/ürítés 
 

 
- települési szilárd hulladék elhelyezés a Szentes - Berki Hulladéklerakóban: 

 
7.2 Ft/kg 

 
2.§. 

 
 Ezen rendelet 2006. január 1-én lép hatályba. 

 
    dr. Sztantics Csaba                                                          Szirbik Imre   

 
                 jegyző                                                                         polgármester   
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„C”-változat 

 
 Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…./2005./…../ÖR. rendelete 
a Szentes Városban folytatott közszolgáltatói 
tevékenységről szóló 2/1996./I.26./KT. számú 

rendelet módosításáról 
 

1.§. 
 

/1/ A rendelet 10.§. -a az alábbiak szerint módosul: 
 

A települési szilárd hulladék begyűjtésének, szállításának, elhelyezésének, kezelésének  
2006. január 1-től érvényes díjai forgalmi adóval 

 
lakossági díjak: 

 
   50 literes edényzet                          5.580 Ft/év 
   110 literes edényzet                 7.692 Ft/év 

240 literes edényzet                                         15.384 Ft/év 
1100 literes konténer                                        1.480 Ft/ürítés 
1100 literes konténer bérlet                              1.650 Ft/hó 

    4.3 m3 -es konténer                                          5.870Ft/ürítés 
   4.3 m3 –es konténer bérlet                               2.050 Ft/hó 

 
közületi díjak: 

 
  110 literes edényzet                                            15.900 Ft/év 
   110 literes edényzet bérlet                              1.320 Ft/év 

  240 literes edényzet                                            31.824 Ft/év 
   1100 literes konténer                                          3.370 Ft/ ürítés 
   1100 literes konténer bérlet                                1.650 Ft/hó 
   4 m3 -es konténer                                                13.220 Ft/ ürítés 
   4.3 m3 –es konténer bérlet                                  2.050 Ft/hó 
   3 m3-es nyitott (eseti) konténer ürítés      8.840 Ft/ürítés 
 

- települési szilárd hulladék elhelyezés a Szentes - Berki Hulladéklerakóban: 
 

7.5 Ft/kg 
 

2.§. 
Ezen rendelet 2006. január 1-én lép hatályba. 

 
 

    dr. Sztantics Csaba                                                         Szirbik Imre  
 

               jegyző                                                                    polgármester 
 


