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Szentes Város Önkormányzata 
Képviselõ-testülete 
 
Helyben 
 
 
Tisztelt Képviselõ-testület! 

 
 

Szentes város Képviselõ-testülete a városban folytatott települési szilárd hulladék közszolgálta-
tás díjait legutóbb 21/2006.(IX. 16.) számú rendeletével módosította.  
 
A Városellátó Intézmény által a 2007. évre vonatkozóan a települési szilárd hulladékkezelési közszo l-
gáltatás díjának emelésére elkészített javaslatában az alábbi díjmódosító tényezõket vette figyelembe. 

• Az infláció várható mértéke ( 6,2 %).  
• A 2007. év során végrehajtandó feladatok költségei:  

A mindenképpen elvégzendõ feladatok közé tartozik a Rákóczi utcai régi szeméttelep környe-
zeti felülvizsgálatát lezáró, a Környezetvédelmi Felügyelõség által kiadott határozatban szerep-
lõ rekultivációs terv, talajvízfigyelõ monitoring rendszer terv, az elõzetes vízrendezési terv el-
készíttetése, a talajvízfigyelõ monitoring rendszer kiépítése. A teljes költség árajánlat alapján 
4.200.-eFt+Áfa. 
 
Szükségessé vált a Berki Hulladéklerakó Telep létesítményeinek kiegészítése egy veszélyes 
hulladék gyûjtésére, tárolására alkalmas konténer beszerzésével. A Környezetvédelmi Felügye-
lõség észrevétele miatt ahhoz, hogy tovább folytatható, illetve bõvíthetõ legyen az elkülönítet-
ten gyûjtött veszélyes hulladékok köre, módosítani kell a Telep egységes környezethasználati 
engedélyét. A módosítás feltétele a már említett konténer beszerzése – beszerzés és telepítés 
becsült költsége 2.100.-eFt. 
Az elkülönítetten gyûjtött veszélyes hulladékok ártalmatlanításának költsége hulladék fajtán-
ként változó, az ingyenes és a több száz forintos kilogrammonkénti díjak között van. Becslé-
sünk szerint a veszélyes hulladék ártalmatlanítás költsége mintegy 600.-eFt körül várható a 
2007. évben.  
 
A Szentes-Berki Hulladéklerakó Telep egységes környezethasználati engedélye alapján rend-
szeresen ellenõrizni kell a hulladéklerakó depónia aljzatszigetelésének záróképességét. Bár a 
talajvízfigyelõ kutakból félévenként vett minták eredményeibõl a Felügyelõség a szigetelõké-
pességet megfelelõnek minõsítette, a zárószigetelés hatékonyságát geofizikai mérésekkel kell 
ellenõrizni. Az ellenõrzés és a szükséges beavatkozás becsült éves költsége 900.-eFt. 

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 
JEGYZÕJÉTÕL 
 �� 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 
 ℡℡ 63/510-384 66 63/510-332  77 sztantics@szentes.hu 
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Az Intézmény a szelektív hulladékgyûjtés hatékonyságának további növelését a társasházan-
kénti szelektív hulladékgyûjtés bevezetésével tervezi. Kezdetben 10-15 társasház bevonásával, 
4 frakciós, 240 literes erre a célra átalakított nagykukákból álló gyûjtõszigetekkel. E feladat 
megvalósításának becsült költsége 1.200.-eFt.  
 
A szelektív és a veszé lyes hulladékok elkülönített gyûjtésében további jelentõs minõségi és 
mennyiségi javulást jelentene a város belterületén létesítendõ legalább egy hulladékudvar léte-
sítése. A hulladékudvar terveztetésének és hatósági engedélyeztetésének költsége hozzávetõleg 
3.000.-eFt. 
 
2006. december 31-tõl szigorodnak a Szentes-Berki Hulladéklerakó Telepre történõ hulladék 
beszállítás feltételei. A szigorítás egyik legfontosabb célja az, hogy a hulladéklerakó depóinába 
ne kerüljön szelektíven hasznosítható hulladék. A megvalósítás módja az, hogy a hulladékter-
melõk által vagy külön menetben történik a hasznosítható és a maradék szemét kiszállítása, 
vagy a hulladékbeszállítóktól megköveteljük, hogy már a felrakodás során gondoskodjanak ar-
ról, hogy a hasznosítható ócskavas, papír, mûanyaghulladék, gumiabroncs stb. külön lerakható 
legyen a szállító jármûrõl. A hasznosítható hulladék elkülönített lerakása a gyakorlatban a Te-
lep dolgozói irányítása, segítsége mellett történne. A feladat megvalósításához egy fõ létszám-
bõvítés szükséges. A létszámbõvítés költsége évi 1.500.- eFt. 
 
A 2007. évre tervezett feladatok költsége mindösszesen: 13.500.-eFt. A települési szilárd 
hulladék szakfeladat 2006. évre tervezett bevételeit figyelembe véve a fentiek végrehajtá-
sához szükséges forrás a települési szilárd hulladék  közszolgáltatás   díjainak a várható 
infláció mértékén felüli további 10 %-os emelésével biztosítható. 
 
Az infláció mértékén felüli 3.3%-os, azaz összesen 9.5%-os díjemelés esetén a települési 
szilárd hulladék szakfeladat 2007. évre várható bevételei biztosítják az elõbbiekben rész-
letezett feladatok közül az alábbiak végrehajtását (6.300 eFt összköltséggel): 

- veszélyes hulladék tároló konténer beszerzése; 
- veszélyes hulladék ártalmatlanítás költsége; 
- Berki Hulladéklerakó telep aljzatszigetelõ rendszer ellenõrzése, szükséges be-

avatkozás; 
- a társasházi szelektív hulladékgyûjtés bevezetése (2007. évben 10-15 társas-

háznál); 
- a Berki Hulladéklerakó telep szelektív hulladékkezelésben résztvevõ létszámá-

nak 1 fõvel történõ bõvítése. 

Az infláció mértékével megegyezõ díjemelés esetén a 2007. évben várható bevételek csak 
az áremelkedések hatását egészítik ki, így a fentiekben leírt feladatok megvalósítására 
nem lesz lehetõség.  

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

A. változat: A Képviselõ-testület a jelenleg érvényes hulladékkezelési díjakat az elõterjesztés 
1/A. sz. mellékletében foglaltak szerint 2007. január 1-jével az infláció mértékével, azaz átla-
gosan 6,2 %-kal emeli, és tudomásul veszi, hogy a települési szilárd hulladék szakfeladat 
2007. évi költségvetése nem fedezi az elõzõekben részletezett, a 2007. év során végrehajtandó 
feladatok költségeit, ezért a megvalósításukhoz 13.500 eFt összegû önkormányzati finanszíro-
zás szükséges. 

 
B. változat: A Képviselõ-testület a jelenleg érvényes hulladékkezelési díjakat az elõterjesztés 1/B. 

sz. mellékletében foglaltak szerint 2007. január 1-jével átlagosan 9.5 %-kal (az inflációs ráta 
plusz a 6.300 eFt beépítéséhez szükséges további 3.3%) emeli, és tudomásul veszi, hogy a te-
lepülési szilárd hulladék szakfeladat 2007. évi költségvetése fedezi az alábbi, a 2007. év során 
végrehajtandó feladatok költségeit: 
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- veszélyes hulladék tároló konténer beszerzése; 
- veszélyes hulladék ártalmatlanítás költsége; 
- Berki Hulladéklerakó telep aljzatszigetelõ rendszer ellenõrzése, szükséges beavat-

kozás; 
- a társasházi szelektív hulladékgyûjtés bevezetése (2007. évben 10-15 társasháznál); 
- a Berki Hulladéklerakó telep szelektív hulladékkezelésben résztvevõ létszámának 1 

fõvel történõ bõvítése. 

 
C. változat: A Képviselõ-testület a jelenleg érvényes hulladékkezelési díjakat az elõterjesztés 1/B. 

sz. mellékletében foglaltak szerint 2007. január 1-jével átlagosan 16,2 %-kal (az inflációs ráta 
plusz a 13.500.-eFt beépítéséhez szükséges további 10%) emeli, és tudomásul veszi, hogy a te-
lepülési szilárd hulladék szakfeladat 2007. évi költségvetése fedezi az elõzõekben részletezett, 
a 2007. év során végrehajtandó feladatok költségeit. 

 
 
Tájékoztatásul az alábbiakban közölöm a 2006. december 31- ig érvényes díjakat. 
 
- lakossági díjak: 

-   50 literes edényzet            4.420,- Ft/év+ÁFA 
-  110 literes edényzet           6.100,- Ft/év+ÁFA 
-  240 literes edényzet         12.220,- Ft/év+ÁFA 
- 1100 literes konténer          1.174,- Ft/ürítés+ÁFA 
- 1100 literes konténer bérlet  1.303,- Ft/hó+ÁFA 
-  4,3 m3-es konténer             4.651,- Ft/ürítés+ÁFA 
-  4,3 m3-es konténer bérlet     1.626,- Ft/hó+ÁFA 

- közületi díjak: 
-  110 literes edényzet         12.626,- Ft/év+ÁFA 
-  110 literes edényzet bérlet   1.064,- Ft/év+ÁFA 
-  240 literes edényzet         25.232,- Ft/év+ÁFA 
-  240 literes edényzet bérlet  1.064,- Ft/hó+ÁFA 
- 1100 literes konténer          2.685,- Ft/ürítés+ÁFA 
- 1100 literes konténer bérlet  1.303,- Ft/hó+ÁFA 
- 4,3  m3-es konténer           10.487,- Ft/ürítés+ÁFA 
- 4.3 m3-es konténer bérlet     1.626- Ft/hó+ÁFA 

 
– 3 m3-es nyitott / eseti/ konténer ürítés: 7.009,- Ft/ürítés+ÁFA 
 
– települési szilárd hulladék elhelyezés a Szentes-Berki Hulladéklerakóban: 6,- Ft/kg + ÁFA 
 
 
 Tisztelt Képviselõ-testület! 
 
Módosítani szükséges a kéményseprõ-ipari közszolgáltatás díjait is. A módosító rendelet-tervezetben 
a díjtételek a jövõ évi várható infláció mértékével növekednek. 
 
Tájékoztatásul az alábbiakban közlöm a jelenleg érvényes díjakat: 
 
– Használatban lévõ szilárd tüzelõberendezés kéményének évi kétszeri ellenõrzése és szükség szerinti 

tisztítása: 
 Lakossági Közületi 
Egyedi kémény 831,- Ft 1.187,- Ft 
ÁFA 20% 166,- Ft    237,- Ft 
Összesen ÁFÁ-val 997,- Ft/db/év 1.424,- Ft/db/év 
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– Használatban lévõ gáztüzelõ berendezés kéménynének évi egyszeri ellenõrzése, és szükség szerinti 
tisztítása: 

 Lakossági Közületi 
Gáz kémény 831,- Ft 1.187,- Ft 
ÁFA 20% 166,- Ft    237,- Ft 
Összesen ÁFÁ-val 997,- Ft/db/év 1.424,- Ft/db/év 
 
– Tartalék kémény évenkénti egyszeri ellenõrzése és szükség szerinti tisztítása: 
 Lakossági Közületi 
Egyedi kémény 831,- Ft 1.187,- Ft 
ÁFA 20% 166,- Ft    237,- Ft 
Összesen ÁFÁ-val 997,- Ft/db/év 1.424,- Ft/db/év 
 
– Egycsatornás és mellékcsatornás gyûjtõkémények gáztüzelés esetén:  
 Lakossági Közületi 
Gyûjtõkémény 566,- Ft    695,- Ft 
ÁFA 20% 113,- Ft    139,- Ft 
Összesen ÁFÁ-val 679,- Ft/szint/év   834,- Ft/szint/év 
 
 
– Kémények használatával összefüggõ szakvélemények: 
 Lakossági Közületi 
Kéményvizsgálat gázbekötéshez 3.400,- Ft 4.200,- Ft 
ÁFA 20%    680,- Ft    840,- Ft 
Összesen ÁFÁ-val 4.080,- Ft/db/év 5.040,- Ft/db/év 
– 4 évenkénti kötelezõ mûszaki vizsgálat vegyestüzelés és gáztüzelés esetén:  
 Lakossági Közületi 
Egyedi kémény    930,- Ft 1.611,- Ft 
ÁFA 20%    186,- Ft    322,- Ft 
Összesen ÁFÁ-val 1.116,- Ft/db/év 1.933,- Ft/db/év 
 
– Központi kémények évenkénti egyszeri alkalommal történõ ellenõrzése és szükség szerinti tisztítása: 
 
Üzemi kémény 339,- Ft  
ÁFA 20%   68,- Ft      
Összesen:  407,- Ft/fm  
 
Gyárkémény 424,- Ft 
ÁFA 20%   85,- Ft 
Összesen: 509,- Ft/fm (+akna, + csatlakozó) 
 
Egyéb tevékenységek: 
Kazán tisztítása 2.200,- Ft 
ÁFA 20%     440,- Ft 
Összesen:  2.640,- Ft/db/eset 
 
Terv felülvizsgálat 3.392,- Ft 
ÁFA 20%     678,- Ft 
Összesen: 4.070,- Ft 
 
Kérem az elõterjesztést megtárgyalni, és a rendeletet módosítani szíveskedjenek. 
 
Szentes, 2006. november 7. 
          Dr. Sztantics Csaba 
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1. sz. melléklet 
 
 

Szentes Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 
…./2006./…../ rendelete 

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

rendelet módosításáról 
 
 
 

1.§. 
 
/1/ A Rendelet 10.§. -a az alábbiak szerint módosul: 
 
A települési szilárd hulladék begyûjtésének, szállításának, elhelyezésének, kezelésének  
2007. január 1-tõl érvényes díjai 
 
 A. változat: 
 
 

- lakossági díjak: 
 

50 literes edényzet 4.692,- Ft/év+ÁFA 
110 literes edényzet 6.432,- Ft/év+ÁFA 
240 literes edényzet 12.984,- Ft/év+ÁFA 
1100 literes konténer        1.250,- Ft/ürítés+ÁFA 
1100 literes konténer bérlet     1.383,- Ft/hó + ÁFA 
4,3 m3-es konténer         4.942,- Ft/ürítés + ÁFA 
4,3 m3-es konténer bérlet   1.750,- Ft/hó + ÁFA 
 

-közületi díjak: 
 

110 literes edényzet 13.404,- Ft/év+ÁFA 
110 literes edényzet bérlet     1.128,- Ft/év + ÁFA 
240 literes edényzet 26.796,- Ft/év+ÁFA 
240 literes edényzet bérlet    1.128,- Ft/év+ ÁFA 
1100 literes konténer ürítés        2.850,- Ft/ürítés+ÁFA 
1100 literes konténer bérlet      1.383,- Ft/hó + ÁFA 
4,3 m3-es konténer ürítés       11.167,- Ft/ürítés+ÁFA 
4,3 m3-es konténer bérlet      1.750,- Ft/hó + ÁFA 

 
 

-3 m3-es nyitott  konténer ürítés 
7417,- Ft + ÁFA 

 
 

- települési szilárd hulladék elhelyezés a Szentes - Berki Hulladéklerakóban: 
6,42 Ft/kg + ÁFA 
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B. változat 
- lakossági díjak:           

 
50 literes edényzet  4.850,- Ft/év+ÁFA 
110 literes edényzet  6.680,- Ft/év+ÁFA 
240 literes edényzet 13.380,- Ft/év+ÁFA 
1100 literes konténer        1.283,- Ft/ürítés+ÁFA 
1100 literes konténer bérlet     1.425,- Ft/hó + ÁFA 
4,3 m3-es konténer          5.092,- Ft/ürítés + ÁFA 
4,3 m3-es konténer bérlet     1.783,- Ft/hó + ÁFA 
 

-közületi díjak: 
 

110 literes edényzet 13.820,- Ft/év+ÁFA 
110 literes edényzet bérlet      1.160,- Ft/év + ÁFA 
240 literes edényzet 27.650,- Ft/év+ÁFA 
240 literes edényzet bérlet     1.160,- Ft/év+ ÁFA 
1100 literes konténer ürítés          2.942,- Ft/ürítés+ÁFA 
1100 literes konténer bérlet      1.425,- Ft/hó + ÁFA 
4,3 m3-es konténer ürítés       11.483,- Ft/ürítés+ÁFA 
4,3 m3-es konténer bérlet      1.783,- Ft/hó + ÁFA 

 
-3 m3-es nyitott  konténer ürítés 

 
7.667,- Ft + ÁFA 

 
- települési szilárd hulladék elhelyezés a Szentes - Berki Hulladéklerakóban: 

 
6,58 Ft/kg + ÁFA 

 
 

C. változat: 
- lakossági díjak: 

 
50 literes edényzet    5.136,- Ft/év+ÁFA 
110 literes edényzet     7.092,- Ft/év+ÁFA 
240 literes edényzet 14.196,- Ft/év+ÁFA 
1100 literes konténer         1.367,- Ft/ürítés+ÁFA 
1100 literes konténer bérlet      1.517,- Ft/hó + ÁFA 
4,3 m3-es konténer           5.417,- Ft/ürítés + ÁFA 
4,3 m3-es konténer bérlet       1.892,- Ft/hó + ÁFA 
 

-közületi díjak: 
 

110 literes edényzet 14.664,- Ft/év+ÁFA 
110 literes edényzet bérlet     1.236,- Ft/év + ÁFA 
240 literes edényzet 29.328,- Ft/év+ÁFA 
240 literes edényzet bérlet     1.236,- Ft/év + ÁFA 
1100 literes konténer ürítés        3.117,- Ft/ürítés+ÁFA 
1100 literes konténer bérlet     1.517,- Ft/hó + ÁFA 
4,3 m3-es konténer ürítés      12.167,- Ft/ürítés+ÁFA 
4,3 m3-es konténer bérlet     1.892,- Ft/hó + ÁFA 
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-3 m3-es nyitott  konténer ürítés 

8167,- Ft + ÁFA 
 

- települési szilárd hulladék elhelyezés a Szentes - Berki Hulladéklerakóban: 
7 Ft/kg + ÁFA 

 
 

2.§ 
 
 
A Rendelet 2. sz. melléklete helyébe az alábbi 2. sz. melléklet lép: 

 
2. sz. melléklet 

A kéményseprõ-ipari szolgáltatás díjai: 
 
– Használatban lévõ szilárd tüzelõberendezés kéményének évi kétszeri ellenõrzése és szükség szerinti 

tisztítása: 
 Lakossági Közületi 
Egyedi kémény 892,- Ft 1.275,- Ft 
 
– Használatban lévõ gáztüzelõ berendezés kéménynének évi egyszeri ellenõrzése, és szükség szerinti 

tisztítása: 
 Lakossági Közületi 
Gáz kémény 892,- Ft 1.275,- Ft 
 
– Tartalék kémény évenkénti egyszeri ellenõrzése és szükség szerinti tisztítása: 
 Lakossági Közületi 
Egyedi kémény 892,- Ft 1.275,- Ft 
 
 
 
– Egycsatornás és mellékcsatornás gyûjtõkémények gáztüzelés esetén:  
 Lakossági Közületi 
Gyûjtõkémény 608,- Ft    750,- Ft 
 
 
– Kémények használatával összefüggõ szakvélemények: 
 Lakossági Közületi 
Kéményvizsgálat gázbekötéshez 3.667,- Ft 4.500,- Ft 
 
 
– 4 évenkénti kötelezõ mûszaki vizsgálat vegyestüzelés és gáztüzelés esetén:  
 Lakossági Közületi 
Egyedi kémény 1.000,- Ft 1.750,- Ft 
Gyûjtõkémény 1.000,- Ft 1.750,- Ft 
 
 
– Központi kémények évenkénti egyszeri alkalommal történõ ellenõrzése és szükség szerinti tisztítása: 
 
Üzemi kémény 367,- Ft  
Gyárkémény 458,- Ft 
(Az akna és a csatlakozó tisztítási díja egyenként azonos a számított díjjal.) 
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Egyéb tevékenységek: 
Kazán tisztítása 2.375,- Ft 
Terv felülvizsgálat 3.667,- Ft 
 
 
Az árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák. 
 
 

3.§. 
 
A Rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba. 
 
 
 
 
Dr. Sztantics Csaba Szirbik Imre 
       jegyzõ polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Települési Hulladék 2005.év tény

Dologi kiadás megnevezése
Költség eFt-

ban Összesen
Anyag 25% 12697
- festék, lemez stb. 1230
- irodaszer, nyomtatvány 542
csekk, leporelló
- kutyeledel 15
- munkaruha 1527
- tisztítószer, fertõtlenítõszer 1600
- alkatrész 4696
- edényzet 1204
- kenõanyag (zsír, olaj) 1883
Gk. biztosítás 1320

Közüzemi 25397
- üzemanyag 25% 108977 l x 175 Ft 18560

- gáz 15% 491620 MJ x 1,074 Ft 890
- víz 15% 1326 m3 x 152 Ft 212
- áfa 4992
Célljellegû kiadások 13757
Szociális konténer 2000
Régi szeméttelep körny. Felvizsgálata 5057
kompaktor felújítás 3000
konténer és kuka felújítás, beszerzés 3700
Szolgáltatás 25% 19250
- örzõ-védõ szolgálta 6460
- munkavédelem 1336
- hirdetés 364
- tagdíj 364
- rágcsálóírtás 1733
- számítástechnika 393
- egyéb 2624
- karb.tart., javítás, mûszaki vizsgáztatás 4176
- szeméttelep 1800
Egyéb 2022
ÁFA 47726X25% 11931
Dologi kiadás összesen: 86374

Összes kiadás eFt-ban
Bér 36818
Munkaadót terh.j. 12548
Dologi kiadás 86374
Összesen: 135740

Bevétel Összesen
- családi ház 40032
- térítésmentesség 3238
- társasház 18029
- közület 18020
- eseti 35876
- szeméttelepi, egyéb 2845
Összesen 118040
- ÁFA (15%) 17700
Bevétel összesen: 135740

A Városellátó Intézmény Települési szilárd hulladék szakfeladat 
2005,2006,2007,éviköltségvetésének bemutatása

- áram 25% 2988 A x 115 Ft                                             
32520 KW x 18,20 FT 743



Települési Hulladék 2006.év várható

Dologi kiadás megnevezése
Költség eFt-

ban Összesen
Anyag 12117
- festék, lemez, vasanyag 1516
- irodaszer, nyomtatvány 750
csekk, leporelló, boríték
- munkaruha 1327
- tisztítószer 1100
- alkatrész 4696
- edényzet 645
- kenõanyag (zsír, olaj) 2083
Gk. biztosítás 1372

Közüzemi 25442
- üzemanyag 76996 l x 248 Ft 19095
- áram 2410 A x 131 Ft                                             
37607 KW x 19,89 FT 1064

- gáz 15% 700997 MJ x 1,204 Ft 844
- víz 15% 971 m3 x 251 Ft 244
- áfa 4195
Célljellegû kiadások 6451
Komposztáló üzemeltetés 1260
Szelektív gyûjtõ jármû üzemeltetés 1700
Kompaktor felújítás 3491

Szolgáltatás 25% 19704
- örzõ-védõ szolgálat 6460
- munkavédelem 1336
- hirdetés 364
- hulladék begyûjtõi díj 1444
- rágcsálóírtás 1733
- számítástechnika 393
- bankköltség 1724
- karb.tart., javítás, mûszaki vizsgáztatás 4450
- szeméttelep 1800
Egyéb
ÁFA 34781x20% 7655
Dologi kiadás összesen: 72741
Céljelleg 7241
Mindösszesen 72741

Összes kiadás eFt-ban
Dologi kiadás 72741
Összesen: 133408

Bevétel Összesen
- családi ház 41411
- térítésmentesség 3368
- társasház 18750
- közület 18144
- eseti 30203
- szeméttelepi, egyéb 1631
- szelektív 2500
Összesen 116007
- ÁFA (15%) 17401
Bevétel összesen: 133408



Települési Hulladék 2007. évi költségkalkuláció

Dologi kiadás megnevezése
Költség eFt-

ban Összesen
Anyag 15915
- festék, lemez,vasanyag 1510
- irodaszer, nyomtatvány 750
csekk, leporelló, boríték
- kutyeledel 15
- munkaruha, védõruha, védõeszköz 2327
- tisztítószer, fertõtlenítõszer 1100
- alkatrész 6500
- edényzet pótlása 1645
- kenõanyag (zsír, olaj) 2083

Közüzemi 26820
- üzemanyag 85209 l x 230 Ft/l 19598
- áram 2988 A x 131 Ft                                             
32520 KW x 20,70 FT 1042

- gáz 648960 MJ x 2,259 Ft 1466
- víz 971 m3 x 251 Ft 244
- áfa 20% 4470
Célljellegû kiadások 9020
Komposztáló üzemeltetés 1560
szelektív gyûjtõ jármû üzemeltetés 1700
IVECO hulladékgyûjtõ felújítás 2600
Hulladékfogóháló telepítés 1180
Szelektív hulladéktároló tér bõvítés 980
Illegális hulladéklerakó felszámolása 1000
Szolgáltatás 19814
- örzõ-védõ szolgálta 6460
- munkavédelem 1400
- hirdetés 400
- hulladék begyûjtõi díj 1500
- rágcsálóírtás 1800
- számítástechnika 400
- bankköltség 1800
- karb.tart., javítás, mûszaki vizsgáztatás 3997
- telefon 557
- egyéb szolgáltatás 1500
ÁFA 55335X20% 11066
Dologi kiadás összesen: 84010

Összes kiadás eFt-ban
Bér 50015
Munkaadót terh.j. 16142
Dologi kiadás 84010
Összesen: 150167

Bevétel
Összesen 

2006.évi áron 6,2 %-kal emelt
- családi ház 38430 40976
- térítésmentesség 2281 2281
- társasház 18300 19500
- közület 17822 19000
- eseti 38377 40759
- szeméttelepi, egyéb 1568 1568
 szelektív 1055 1055
Összesen 117833 125139
- ÁFA (20%) 23567 25028
Bevétel összesen: 141400 150167


