
  
 
 
 
 
Települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás  
adatai Csanyteleken 
 
 

1. Az alábbi táblázat tartalmazza a Csanytelek Község területéről elszállított lakossági szilárd hulladék 
mennyiségét:  
 

Hulladékmennyiség (tonna) 2008. év 2009. év 2010.01.01.-2010.10.31. 

Lakossági szilárd hulladék 587,15 634,67 487,58 

 
 

2. A lakosság által használt gyűjtőedények száma 2010. október 11.-i lekérdezés alapján: 
120 literes gyűjtőedény: 1 086 db 
 

3. Hulladékszállítás tervezett árbevétele 2010-ben: bevezetésre került a közvetlenül a lakosság 
részére történő számlázás, melynek során a lakossági díj 50 %-át a lakos részére számlázzuk, míg 
a fennmaradó 50 %-ot az Önkormányzat díjkompenzáció formájában téríti meg: 

 

Díjfizető Edényzet db 
szám 

Ürítés 
évente 

Ürítési díj 
(Ft/ür. + 

ÁFA) 
Éves díj (Ft) 

Lakosság részére 
számlázott díj 1 086 26 198 5 590 728 

Önkormányzat részére 
számlázott díj 1 086 26 197 5 562 492 

Összesen:              11 153 220,- Ft 
 

 
 
 
 
2009. évi települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás 
költségelemzése 
 
A hulladék begyűjtésének, szállításának és ártalmatlanításának, valamint a hulladékkezelés 
adminisztrációs költségeinek meghatározása az utolsó lezárt év, azaz a 2009. év főkönyvi adatok, 
és az inflációs hatások alapján történik. Az .A.S.A. Köztisztasági Kft. hulladékkezelési 
közszolgáltatását tekintve az alábbi három költséghely különböztethető meg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
HULLADÉK ÁRTALMATLANÍTÁS: 
a hulladéklerakó telep üzemeltetésével kapcsolatos közvetlen és közvetett költségeket tartalmazza, 
amelyet csökkentett az értékesített tárgyi eszköz könyv szerinti értéke.  
 
 

Megnevezés   2008 2009 

Összes költség         194 040 082           195 571 181    

Kompaktor selejtezés (86312)            13 600 004                      -       

Kompaktor értékesítés (96125)                             -                19 371 800    

Összes korrigált költség és ráfordítás        180 440 078           176 199 381    

Összesen ártalmatlanított hulladék törmelék nélkül (tonna)                52 200                     48 251    

Csanyteleki  hulladék (tonna)                    587                         635 

hulladék aránya 1,12% 1,32% 

Csanyteleki hulladék lerakási költségek       2 165 281          2 325 832    
 
 
A felosztás alapja a Csanytelekről ártalmatlanítás céljából beszállított és ártalmatlanított hulladék 
mennyiségének és az összesen ártalmatlanított hulladék mennyiségének aránya. 
2008. évben a depónián 48 251 tonna – törmelék nélkül számított – hulladékot ártalmatlanított a 
társaság. Az év során Csanytelekről területéről begyűjtött 635 tonna lakossági hulladék került 
elhelyezésre. 
 
 
 
- HULLADÉKGYŰJTÉS ÉS SZÁLLÍTÁS:  
a hulladék begyűjtését és szállítását végző gépjárművek és személyzet közvetlen és közvetett 
költségeit tartalmazza. Az összes költséget és ráfordítást szintén csökkentik az értékesített tárgyi 
eszközök könyv szerinti értékei.  
 

Megnevezés   2008 2009 

Összes költség           305 138 824           348 213 828    

Ért. t.eszk. könyv szerinti értéke -3 064 869 -29 502 348 

Felosztandó költségek és ráfordítások      302 073 955        318 711 480    
Csanytelekről begyűjtött hulladék mennyisége összesen (tonna) 587 635 
Összesen szállított hulladék mennyisége (tonna) 37 825 35 941 
Szállított mennyiség aránya 1,55 % 1,77% 
Csanyteleki hulladék szállítási költségei (Ft) 4 682 146 5 641 193 
 
 
 
ADMINISZTRÁCIÓ: 
 
Az adminisztráció költséghelyen vannak azok a költségek, amelyek elsősorban a számlázással, 
díjbehajtással és egyéb pénzügyi műveletekkel kapcsolatosak.  

 

 

 

 

 



  
 

Megnevezés  2008. 2009. 

Összes adminisztrációs költség (Ft)  134 012 584 145 924 518 

Egyéb tevékenységre jutó adminisztratív költségek  9 514 893 
(-7,10 %) 

-14 592 452 
(-10,00 %) 

Korrigált adminisztratív költségek és ráfordítások (Ft) 124 497 691      131 332 066    
Csanytelekről begyűjtött hulladék mennyisége összesen 
(tonna) 

587 635 

Összesen szállított hulladék mennyisége (tonna) 37 825 35 941 
Szállított mennyiség aránya 1,55% 1,77% 
Csanyteleki hulladék adminisztrációs költségei (Ft) 1 929 714 2 324 578 
 
A felosztás után 2009. évben csanyteleki közszolgáltatásra jutó költségek és ráfordítások: 

 

 Ártalmatlanítás  Szállítás Adminisztráció Összesen 
2009. évi költségek (Ft) 2 325 832 5 641 193 2 324 578 10 291 603 
2008. évi költségek (Ft) 2 165 281 4 682 146 1 929 714 8 777 141 
 
 
A közszolgáltatás eredményessége a következők szerint alakult 2009. évben: 

Eredménykimutatás    2008. (Ft) 2009. (Ft) 
Csanyteleki lakossági nettó árbevétel összesen 10 680 792 10 864 319 

Csanyteleki közszolg. költségei és ráfordításai összesen 8 777 141 10 291 603 

Tevékenység eredménye adózás előtt   1 903 651 572 716 

Költségarányos adózott eredmény mértéke  18,2 % 4,6 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Csanytelek Község 2011. évi települési szilárd hulladékkezelési díjára 
vonatkozó díjkalkuláció: 
 
2010. évre várható bevételt az edények száma és az ürítési díj alapján ki tudjuk számítani: 
 

Díjfizető Edényzet db 
szám 

Ürítés 
évente 

Ürítési díj 
(Ft/ür. + 

ÁFA) 
Éves díj (Ft) 

Lakosság részére 
számlázott díj 1 086 26 198 5 590 728 

Önkormányzat részére 
számlázott díj 1 086 26 197 5 562 492 

Összesen:              11 153 220,- Ft 
 

 
2010. évre várható költségeknél úgy tervezzük, hogy a 2009. évre számított költségek a 2009.-es 
hivatalos KSH fogyasztói árindex mértékével (4,2%) emelkednek. 
2009. évi költségek:        10 291 603,- Ft 
2009. évi KSH fogyasztói  árindex:        1,042 
2010. évre tervezett költségek:      10 723 850,- Ft 
2010. évre tervezett nyereség:           429 370,- Ft 
 
 
 
2011. évre tervezett díjak: 
 
A 2011. évre tervezett díjakat úgy kell meghatározni, hogy fedezetet nyújtsanak a tervezett 
költségekre. A 2011. évi költségeket úgy tervezzük, hogy a 2010. évre vonatkozó költségeket az 
elmúlt 12 hónapra vonatkozó KSH hivatalos fogyasztói árindex mértékével (4 %) emeljük. 
 
2010. évre tervezett költségek:       10 723 850,- Ft 
Elmúlt 12 hó hivatalos KSH fogyasztói árindex:     4 % 
2011. évre tervezett költségek:      11 152 804,- Ft 
2011. évre tervezett bevételek:      11 599 348,- Ft 
 
A tervezett árbevétel a jelenlegi díjak egységes, 4 %-os emelésével érhető el: 
 
2010. évre vonatkozó lakossági hulladékkezelési közszolgáltatási díj:  
 
A jelenlegi díjfizetési mód alapján a 120 literes gyűjtőedény ürítésének díja az alábbiak 
szerint alakulna: 
120 literes gyűjtőedény ürítési díja:  411,- Ft/ürítés + ÁFA, amelyből 
 
- lakosság által fizetendő díjtétel:   206,- Ft/ürítés + ÁFA 
 
- önkormányzati díjtámogatás::   205,- Ft/ürítés + ÁFA 
 
 
 
Hódmezővásárhely, 2010. október 11. 
 
 
Reith Imre 
ügyvezető igazgató 
 
 



  
 

Rendelet javasolt díjmelléklete 
 

A kötelező hulladékkezelési közszolgáltatás díjfizetési szabályai 
A települési szilárd hulladékkezelés közszolgáltatása igénybevételének 2011. évi díja 

 
1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete a települési szilárd hulladékkezelési 

közszolgáltatás díját 2011. január 1. napjától 2011. december 31. napjáig terjedő időre az alábbiak 
szerint állapítja meg: 

1/a) 
Települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás 2010. évi egységnyi díjtételei: 
- 120 literes gyűjtőedényzet ürítési díja: 411,- Ft/ürítés + ÁFA (206.-Ft + 205.-Ft), 
- 240 literes gyűjtőedényzet ürítési díja: 647,- Ft/ürítés + ÁFA (442.-Ft + 205.-Ft). 

1/b) 
Az Önkormányzat az egységnyi díjtételekből egységesen 205,- Ft/ürítés + ÁFA díjtámogatást biztosít a 
közszolgáltatást igénybe vevők számára. Önkormányzat hivatala által fizetendő díjtámogatás mértéke 2011. 
évben: 
120 literes gyűjtőedény: 205,- Ft/ürítés + ÁFA 
240 literes gyűjtőedény: 205,- Ft/ürítés + ÁFA 

1/c) 
A közszolgáltatást igénybe vevő által a szolgáltatónak fizetendő szolgáltatási díj 2011. évben: 
120 literes gyűjtőedény: 206,- Ft/ürítés + ÁFA 
240 literes gyűjtőedény: 442,- Ft/ürítés + ÁFA 
 
2.)  Az Önkormányzat az ingatlantulajdonosoktól átvállalt közszolgáltatás díjtételét a rendelet 3. melléklete 

1/b) pontja szerint megállapított összeggel a Szolgáltató számára, a közszolgáltatás elvégzését 
követően havonta utólag, kiállított számla szerint, az elvégzett közszolgáltatás ellenszolgáltatásaként, 
a polgármesteri hivatal költségvetése terhére egyenlíti ki, a közszolgáltató által megnevezett 
pénzintézetnél vezetett folyószámlájára. 

 
3.)  Az Önkormányzat a hivatala által finanszírozott közszolgáltatási díj magában foglalja az alábbi 

intézményeknél végzett közszolgáltatást is: 
a) Polgármesteri Hivatal (Volentér János tér 2. sz.) 
b) Csongrádi Kistérség Egyesített Nevelési Intézménye Csanyteleki Napközi Otthonos Óvoda 
tagintézménye (Kossuth u. 12. sz.) 
c) Remény Szociális Alapszolgáltató Központ (Kossuht u. 39. sz.) 
d) Faluház (Kossuth u. 15/G. sz.) 
e) Csongrádi Kistérség Egyesített Alapfokú Oktatási Intézménye Szent László Általános Iskola 
tagintézménye (Szent László u. 4/a. sz.) 
f) Orvosi rendelő (Radnóti u. 2. sz.) 
g) Temető (Kossuth utca és Széchenyi utca) 
h) Vásártér (Mázsaház, Árpád u.) 
i) Vízmű (Botond u. 2. sz.) 
j) Sportpálya öltözője (Bercsényi u.) 

 
4.)  Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatás egységnyi díjtételét e rendelet 3. melléklete 1/c) pontja szerint 

megállapított összeggel köteles a Szolgáltató által negyedéves bontásban kiállított számla ellenében 
utólag, a kijelölt Szolgáltató által elvégzett szolgáltatás ellentételezéseként, háromhavonta 
egyösszegben (Ft-ban) megfizetni. A meg nem fizetett szolgáltatási díj (hátralék) összege adók 
módjára behajtandó köztartozás. 

 
5.)  A fizetendő éves közszolgáltatási díj megállapításának díjképlete: ürítések száma és az 

egységnyi díjtétel szorzata (amely az ÁfA-t nem tartalmazza). 
 
6.)  A közszolgáltatási egységnyi díjtétel (az önkormányzat és az ingatlantulajdonos által 

edényzetenkénti összesített szolgáltatási értéke forintban) amely mind az önkormányzat, mind az 
ingatlan tulajdonosaként igénybe vett közszolgáltatás a települési szilárd hulladék: 
a) begyűjtését, 
b) szállítását, 
c) utógondozását, ártalmatlanítását és 
d) számlázás költségeit 
tartalmazza. 



  
A kötelező hulladékkezelési közszolgáltatás díjfizetési szabályai 

 
A települési szilárd hulladékkezelés közszolgáltatása igénybevételének 2011. évi díja 

 

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás díját 2011. 
január 1. napjától 2011. december 31. napjáig terjedő időre az alábbiak szerint állapítja meg: 

  
1/a) 

 
Települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás 2011. évi egységnyi díjtételei: 
- 120 literes gyűjtőedényzet ürítési díja: 411,- Ft/ürítés + ÁFA (206.-Ft + 205.-Ft), 
- 240 literes gyűjtőedényzet ürítési díja: 647,- Ft/ürítés + ÁFA (442.-Ft + 205.-Ft). 

 
1/b) 

 
Az Önkormányzat az egységnyi díjtételekből egységesen 205,- Ft/ürítés + ÁFA díjtámogatást biztosít a közszolgáltatást 
igénybe vevők számára. Önkormányzat hivatala által fizetendő díjtámogatás mértéke 2011. évben: 
 
120 literes gyűjtőedény: 205,- Ft/ürítés + ÁFA 
240 literes gyűjtőedény: 205,- Ft/ürítés + ÁFA 

 
1/c) 
 

A közszolgáltatást igénybe vevő által a szolgáltatónak fizetendő szolgáltatási díj 2010. évben: 
 
120 literes gyűjtőedény: 206,- Ft/ürítés + ÁFA 
240 literes gyűjtőedény: 442,- Ft/ürítés + ÁFA 

 
 

 


