
1. melléklet Csanytelek Község Önkormányzata 
……./2010. (II. ...) Ökt határozatához 

Kiegészítő tevékenységek térítési díj számításai 

1. Fűkaszálás, parlagfű irtás, „mentesítés” (TIGRONE tip. traktorral+ adapterrel 
Vetítési alapok: 
a) Bér+bérjellegű költségek járulékkal: 

Gépkezelő besorolási bére:   73.500,-Ft/hó   882.000,-Ft/év 
Munkaruha, védőruha:   20.000,-Ft/év     20.000,-Ft/év 
Étkezési hozzájárulás:         6.000,-Ft/hó     72.000,-Ft/év 
Munkaadói járulék besorolási bér után      238.140,-Ft/év 
Bértömeg + járulék költség összesen:                          1.212.140,-Ft/év 
1.265.040,-/12hó/174 óra/hó   580,-Ft/óra 
Bér+járulék költségre számított ÁFA összege 145,-Ft/óra 
Bér+járulék költség (ÁFA-val) összesen:  725,-Ft/óra 

b) értékcsökkenési leírás: 
értékcsökkenés kistraktorra  3.500.000,-Ft Bruttó érték 
     20 % évi écs.leírás (700.000,-Ft/év) 
     napi écs.: 1.918,-Ft 
     1 munkaórára eső écs:    239.75,-Ft/óra 
értékcsökkenés adapterre:  437.5.00,-Ft Bruttó érték 
     14,5 %-os écs. leírás (63.438,-Ft/év) 
     napi écs: 173,80,-Ft 
     1 munkaórára eső écs:      21,72,-Ft/óra 
értékcsökkenési leírás összesen:                                                    260,-Ft/óra 

c) üzem- és kenőanyag költségek: 
gázolaj: 75 liter/hét (25 üzemóra) = 3 l/üzemóra X 290,-Ft/l 870,-Ft/óra 
kenőolajok: 5 liter X évi 2 alkalommal = 10 l/év 
váltóműolaj: 30 l X évi 2 alkalommal = 70 l/év X 800,-Ft 56.000,-Ft/év 
56.000,-Ft/12hó/21 nap/8óra                  28,-Ft/óra 
üzem- és kenőanyag költség összesen:              898,-Ft/óra 

d) biztosítási díj: 
11.116,-Ft/év/12 hó/21nap/8 óra               6,-Ft/óra 

e) karbantartási költségek (ÁFA-val) 
olajszűrő + levegő szűrő 11.000,-Ft évi 3 alkalommal  =     33.000,- Ft/év 
egyéb karbantartási költség: becsült költsége éves szinten                   10.000,- Ft/év 
43.000,-Ft/12 hó/21 nap/8 óra                            21,-Ft/óra 
 

1 órára jutó számított költség mindösszesen (ÁFA-val)           1.900,-Ft/óra 
 

2. Fűnyírás, parlagfű-írtás, mentesítés (F-350/450-es lengő kaszával): 
a) bér+járulék költség: megegyezik az 1. a) ponttal                        725,-Ft/óra  
b) Üzem- és kenőanyag költségek (ÁFA-val) 

benzin fogyasztás 1,5l/óra x 310,-Ft/l                          465,-Ft/óra 
kenőolaj mennyiség 1 l benzinhez 0,045 liter olaj 
egységár 2.100,-Ft/l X 0,045 =                            95,-Ft/óra  
üzem és kenőanyag költség összesen:           560,-Ft/óra 

c) Fűnyíró damil: 
Felhasználás 1,5 m/nap (egységára 43,-Ft/m) = 1,5X43,47/8 óra    

d) Karbantartási költség: 
Éves karbantartási ktg. (anyag+díjak) 6000.- Ft/év/7 hónap/21 nap/5 óra          80.- Ft/óra 

e)    Értékcsökkenés:      
       Értékcsökkenés (200 e Ft bruttó, 14,5% écs) /7hónap/21 nap/ 5 óra          40.- Ft/óra 
 
1 órára jutó számított költség mindösszesen (ÁFA-val)                                   1.400,-Ft/óra 

  
 
 
 
 
 



3. FAX szolgáltatás: 
A külső szolgáltatás biztosítása csak minimális mértékben és kiemelten indokolt esetben történhet. Ebben 
az esetben a mindenkori postai szolgáltatási díjtételnek megfelelő összeg kerülhet felszámításra. 
Ez jelenleg: első oldal esetében      750,-Ft/db 

     minden további oldal    +240,-Ft/db 
 

4. Fénymásolás: 
Vetítési alapok: 22.500 db fénymásolat/hó 
  Bér + járulék költség:     1.267.200,-Ft 
  Másolási idő (kalkulált) külső fénymásolásra:   43 óra/év 
  Külső másolások darabszáma (kalkulált)   10.700 db/év 
  Bérleti díj + biztosítás     55.278,-Ft/hó 
  Másolat arányos (fizetendő) díj:    2,10 Ft/db 
  Kalkulált karbantartási költség    1,-Ft/db 
  Kalkulált áramdíj      1,-Ft/db 
Kalkulált költségek A4-es méretre (Áfa-val) 
Munkabér   3,-Ft/db 
Bérleti díj   3,-Ft/db 
Másolat arányos díj  3,-Ft/db 
Fénymásoló papír   2,-Ft/db 
Festék +ártalmatlanítási díj  2,-Ft/db 
Karbantartási díj   1,-Ft/db 
Áramdíj    1,-Ft/db 
összesen:    15,-Ft/db (A/4) 
    20,-Ft/db (A/4-es kétoldalas) 
    25,-Ft/db (A/3) 
    35,-Ft/db (A/3-as kétoldalas) 

 
   

 

 

 

 
 

 


