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Az Oroszlány Város Önkormányzata és a VERTIKÁL Közszolgáltató Nonprofit ZRt. által kötött, a
garázstelepi konténerek mellé illegálisan elhelyezett lom és hulladék elszállítását biztosító szerződés
értelmében a szerződő felek évente felülvizsgálják a vállalkozási díj összegét és szükség szerint módosítják a
szerződést. Ezen felül az éves többlet lomtalanításra, valamint a lomtalanítási többletszolgáltatással együtt
begyűjtött elektronikai hulladékok ártalmatlanítására vonatkozó szerződés is lejárt 2020. december 31-én.
A Közszolgáltató mindhárom szerződés esetében megküldte a 2021. évre vonatkozó díjkalkulációját (1.
melléklet).
1. Szakmai javaslatok
1.1. Szerződések előkészítése, módosítása
1.1.1. A garázstelepi konténerek mellé illegálisan elhelyezett lom és hulladék elszállítását biztosító
szerződést (2. melléklet) javasolt az alábbiakban ismertetett kalkuláció szerinti összegre módosítani:
o Hulladék gyűjtése, szállítása:
 A gyűjtés-szállításban részt vevő dolgozók létszáma: 1 sofőr, 2 rakodó
 Gyűjtési útvonal várható hossza:
5 km/alkalom
 A gyűjtés-szállítás időigénye:
1 óra/alkalom
 Gyűjtés-szállítás költsége:
12.732,- Ft + ÁFA/alkalom
o Ártalmatlanítási díj:
 Várható hulladékmennyiség:
0,5 tonna/alkalom
 Ártalmatlanítási díj: 0,5t x 20.000,-Ft/t = 10.000,- Ft + ÁFA/alkalom
o Összes költség/alkalom:
22.732,- Ft + ÁFA/alkalom
o Javasolt gyűjtési gyakoriság: hetente.
o Éves költség összesen:
1.182.064,- Ft + ÁFA
A 2020. évi árakhoz képest a gyűjtés-szállítás költsége 11.422,- Ft +ÁFA/alkalom összegről 12.732,- Ft +
ÁFA/alkalom összegre (11,5% díjnövekedés) emelkedett. Az ártalmatlanítási díj 9.800,- Ft + ÁFA/alkalom
összegről 10.000,- Ft +ÁFA/alkalom összegre (2% díjnövekedés) változott. A gyűjtés-szállítás és
ártalmatlanítás éves költsége a 2020. évi 1.103.544 Ft + ÁFA összeghez képest 7,11%-kal emelkedett.
Szerződéses összeg változása
Időszak
Díj (bruttó)
2019. mindösszesen
1.196 eFt
2020. mindösszesen
1.402 eFt
2021. mindösszesen
1.502 eFt

Mérték
--17.20%
7.11%

1.1.2. A VERTIKÁL Közszolgáltató Nonprofit ZRt. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés
alapján évi egyszeri lomtalanítást végez. Lomtalanításkor a kihelyezhető lomhulladék mennyiége
maximum 1,5 m3 lehet. Az évi egy alkalmon felül, a hulladékudvar megépüléséig az illegális
hulladéklerakás megelőzése érdekében, 2021. évben is javasolt az önkormányzat által finanszírozott
többlet lomtalanítás elvégzése, azonban a korábbi évi 4 alkalom helyett 2 alkalommal és az erre
vonatkozó közszolgáltatási szerződés (3. melléklet) megkötése az alábbiakban ismertetett kalkuláció
szerinti összeggel:
o Hulladék gyűjtése, szállítása:
 Díj költség (lomtalanítási naponként két autó teljes személyzettel teljes
munkaidőben és egy autó fél munkaidőben):
80 óra x 9.062,- Ft/ó =
724.960,-Ft+ÁFA
 Jármű költsége: 462 km x 734,- Ft/km =
339.108,-Ft+ÁFA
 Költségek összesen (alkalmanként):
1.064.068,-Ft+ÁFA
o Hulladék ártalmatlanítása:
 Ártalmatlanítási egységár:
20.000,-Ft +ÁFA/to
 Elszámolás a kapott mérlegjegyek alapján.
A 2020. évi árakhoz képest itt is a gyűjtés-szállítás költsége emelkedett 796.224,- Ft +ÁFA/alkalom
összegről 1.064.068,- Ft +ÁFA/alkalom összegre (33,6 % díjnövekedés) ami részben a személyzet fajlagos
költségeinek emelkedéséből, részben pedig a munkaórák számának növekedéséből adódik. Az
ártalmatlanítási díj kis mértékben (2 %) emelkedett.
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Szerződéses összeg változása (bruttó)
Időszak
Gyűjtés
Ártalmatlanítás
2019. (4 alk.)
2.849 eFt
7.887 eFt
2020. (4 alk., 332 to)
4.045 eFt
8.272 eFt
2021. (2 alk., ~300 to)
2.703 eFt
7.620 eFt

Összesen
10.735 eFt
12.316 eFt
10.323 eFt

2020. évben a négy alkalommal begyűjtött lomhulladék mennyisége 332,28 tonna volt összesen. Mivel a
legnagyobb mennyiségű lomhulladék jellemzően a májusi lomtalanításkor került begyűjtésre, így az évi kettő
alkalommal tervezett lomtalanítást 2021 évben májusra, illetve október-novemberre célszerű megszervezni.
A 2021. évben várható lomtalanítási költséget a gyűjtés költségeivel (br. 2.703 eFt), illetve 300 tonna
lomhulladékkal – br. 25.400 Ft/to egységáron – kalkulálva, mindösszesen bruttó 10.323 eFt összeggel
javasolt tervezni.
1.1.3. A lomtalanítási többletszolgáltatással együtt begyűjtött elektronikai hulladékok ártalmatlanítására
2020. évben külön szerződés (4. melléklet) került megkötésre, mert a közszolgáltató a begyűjtött
elektronikai hulladékokat már csak költségtérítés ellenében tudta kezelő részére átadni.
o

o

A kezelés díja 2021. évben (közvetített szolgáltatás):
 hiánytalan képcsöves berendezések után:
50,- Ft/kg + ÁFA
 hiányos képcsöves berendezések után
95,- Ft/kg + ÁFA
 hiányos hűtő berendezések után
45,- Ft/kg + ÁFA
(a fenti kategóriákon kívül eső, átvehető elektronikai hulladékok kezelése díjtalan)
Az elszámolás alapja az átvevő kezelő által kiállított mérlegjegy és számla.

A 2020. évben a begyűjtött elektronikai hulladék mennyisége 10,09 tonna volt összesen, melynek éves
költsége bruttó 601 568 Ft volt. A 2021. évre vonatkozó árakkal és a tavalyi év folyamán összegyűjtött
elektronikai hulladékok mennyiségével kalkulálva ebben az évben a becsült költség bruttó 627.665 Ft (4,3 %
emelkedés), ezért a költségvetésben bruttó 650 E Ft kiadás tervezése javasolt.
A módosítandó hulladékszállítási szerződések (2. 3. és 4. melléklet) alapján az alábbi kiadásokat jelentik
önkormányzatunk számára, mely díjak a 2021. évi költségvetés „Települési hulladékszállítás” során kerülnek
tervezésre:
Szerződés tárgya
A garázstelepi konténerek mellé illegálisan elhelyezett lom és
hulladék elszállítása
Lomtalanítás 2021. évben kettő alkalommal, ebből
 Gyűjtés, szállítás költsége
 Ártalmatlanítás költsége (25.400 Ft/to, szállítással együtt)
Lomtalanítási többletszolgáltatással együtt begyűjtött elektronikai
hulladékok ártalmatlanítása
MINDÖSSZESEN:

Díj (bruttó)
1.502 eFt
10.323 eFt
2.703 eFt
7.620 eFt
650 eFt
12.475 eFt
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Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
14/2021. (II.1.) határozata
a hulladékkezelési többletszolgáltatásokkal kapcsolatos döntésekről
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Oroszlány Város
Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet alapján, a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII.
törvény 46. § (4) bekezdésében veszélyhelyzet idejére meghatározott feladat- és hatáskörében eljárva az
alábbi határozatot hozza:
1. Jóváhagyja:
a) a garázstelepi konténerek környezetében illegálisan elhelyezett lom és kommunális hulladékok
gyűjtésére, elszállíttatására és ártalmatlanítására vonatkozó szerződés megkötését az előterjesztés
1.1.1. pontja, valamint 2. melléklete szerinti tartalommal.
b) 2021. évben kettő alkalommal történő lomtalanítással kapcsolatos szerződés megkötését az
előterjesztés 1.1.2. pontja, valamint 3. melléklete szerinti tartalommal.
c) az elektronikai hulladékok ártalmatlanítás céljára és az 1.b) pont szerinti lomtalanításokkal egy
időben történő átvételéről szóló szerződés megkötését az előterjesztés 1.1.3. pontja, valamint 4.
melléklete szerinti tartalommal.
2. Az 1. pont szerinti szerződésekben foglalt kötelezettségek pénzügyi finanszírozását Oroszlány Város
Önkormányzata 2021. évi költségvetésének „Települési hulladékszállítás” soráról biztosítja.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:
a határozat végrehajtásáért:

azonnal
Dr. File Beáta jegyző
Lazók Zoltán polgármester

Oroszlány, 2021. február 1.
Lazók Zoltán
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