Kocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2003.(VI.30.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal
kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról

Kocs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi
XLIII. Törvény 23.§-ában kapott felhatalmazás alapján a települési hulladékkezelési
közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályiról szóló 242/2000./XII.23./
számú Kormány rendelet rendelkezésire figyelemmel az alábbi rendeletet alkotja:

I. Fejezet
Általános rendelkezések
1.§. (1) Kocs Községi Önkormányzat /továbbiakban: Önkormányzat/ a jelen rendeletben
foglaltak szerint hulladékkezelési közszolgáltatást szervez a települési szilárd hulladék
rendszeres gyűjtésére, ártalmatlanítására és kezelésére, és ezen tevékenységek ellátásról
kötelező helyi közszolgáltatás útján gondoskodik.
A közszolgáltatást Tatabányai Megyei Jogú Városi Önkormányzat által szervezett, fenntartott
és működtetett hulladékkezelési közszolgáltatáshoz való csatlakozással szervezi.
(2) A közszolgáltatás célja; a köztisztaság, a településtisztaság biztosítása, a közegészségügy,
valamint az épített és természeti környezet védelme.
A kötelező közszolgáltatásra vonatkozó rendelkezések célja a közszolgáltatás kiszámítható,
folyamatos és biztonságos ellátása, a tevékenység ellenőrizhetősége.
(3) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás Kocs község
/továbbiakban: település/ mindenkori közigazgatási területére terjed ki.
(4) A település közigazgatási területén lévő valamennyi ingatlan tulajdonosa, birtokosa, vagy
használója /továbbiakban: ingatlantulajdonos/ az ingatlanán keletkező szilárd hulladék
gyűjtéséről és annak begyűjtésre feljogosított és engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek
történő átadásáról e rendeletben meghatározott módon köteles gondoskodni.
(5) Kocs Község Képviselő-testülete által szervezett közszolgáltatás kiterjed:
- a közszolgáltatás szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben, közterületen,
vagy az ingatlanon összegyűjtött és a szolgáltató rendelkezésére bocsátott települési
szilárd hulladék elhelyezés céljából történő rendszeres elszállításra;
- évi két alkalommal végzett lomtalanításra.
(6) A települési szilárd hulladék elhelyezése és ártalmatlanítása kizárólag Tatabánya, Dubnik
völgy – Vasvári Pál úton lévő, szolgáltató által működtetett telephelyen történhet.

(7) Az ingatlan – tulajdonos az alkalmilag keletkezett települési hulladékot a /6/ bekezdésben
meghatározott létesítménybe mennyiségi korlátozás nélkül maga is elszállíthatja, és a lerakási
díj megfizetése mellett elhelyezheti.
(8) A települési közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező
helyi közszolgáltatás teljesítésére jogosult, illetőleg kötelezett közszolgáltató az RWE
UMWELT Tatabánya Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Rt. 2800 Tatabánya II.,
Erdész utca E. /továbbiakban: szolgáltató/.

II. Fejezet
Az ingatlan – tulajdonos kötelezettségei
2.§. (1) Az ingatlan- tulajdonos köteles az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladékot
az e rendeletben meghatározott módon és helyen gyűjteni, továbbá hasznosításáról vagy
ártalmatlanításáról gondoskodni.
Alapvető kötelessége e tekintetben, hogy
a) a települési szilárd hulladékot – különös tekintettel a hulladék további kezelésére – az
elszállításra való átvételig gyűjtse, illetve tárolja,
b) az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladék kezelésére az önkormányzat által
szervezett közszolgáltatást vegye igénybe, illetve a hulladékot a begyűjtésre e
rendeletben feljogosított hulladékkezelőnek adja át, illetve a közszolgáltatási díjat
kiegyenlítse,
c) a hulladék gyűjtése során megfelelő gondossággal járjon el annak érdekében, hogy a
hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a
község természetes és épített környezetét ne szennyezze, a növény- és állatvilágot ne
károsítsa, a közrendet és közbiztonságot ne zavarja.
(2) Az ingatlan – tulajdonos, a közszolgáltatás igénybevételére újonnan kötelezetté vált
ingatlantulajdonos köteles e tényt 30 napon belül a szolgáltatónak bejelenteni.

III. Fejezet
A hulladékkezelési helyi közszolgáltatás ellátásának rendje, a közszolgáltatás kötelező
igénybevétele.
3.§. (1) Az ingatlan – tulajdonos köteles a szolgáltató által nyújtott közszolgáltatást igénybe
venni. A szolgáltatás igénybevételére a szolgáltató közvetlenül köt szerződést az ingatlan –
tulajdonosokkal.
(2) A helyi közszolgáltatás keretében az ingatlan – tulajdonos és szolgáltató közötti
jogviszonyt a települési szilárd hulladékra vonatkozó közszolgáltatás esetében az a tény hozza
létra, hogy a szolgáltató az ingatlan- tulajdonos számára a szolgáltatást felajánlja, illetve a
közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll.

(3) Az ingatlan – tulajdonos
a) a települési szilárd hulladék gyűjtésére, illetve elszállítására a szolgáltatás
szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényt,
b) a gyűjtőedény űrtartalmát meghaladó alkalmi hulladék gyűjtésére a szolgáltató
által rendelkezésre bocsátott azonosító jelével ellátott gyűjtő-eszközt /
környezetbarát zsákot/ köteles igénybe venni.
A községben alkalmazandó gyűjtőedény típusokat az 1. sz. melléklet tartalmazza.
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(4) Az ingatlan-tulajdonos az alkalmazható gyűjtőedények közül azt a típust és olyan
számban köteles igénybe venni, amellyel az ingatlanán keletkezett szilárd hulladék tárolása
két ürítés között környezetszennyezés nélkül megoldható. /1. sz. melléklet szerint/
(5) A hulladék ürítésének minimális gyakorisága külterületen és belterületen heti egy alkalom.
Az ürítések napját és az esetleges módosításokat a helyben szokásos módon, legalább
évenként közzé kell tenni. /továbbiakban: járatterv/
A szolgáltató köteles a járattervet akkor is betartani, ha az ürítési nap munkaszüneti napra
esik.

A hulladék gyűjtésére és elszállítására való átadásra szolgáló gyűjtőedények
elhelyezésével, használatával és kezelésével kapcsolatos kötelezettségek.
4.§. (1) Az ingatlan – tulajdonos a gyűjtőedényeket az ingatlan területén belül köteles
elhelyezni, Gyűjtőedényt közterületen tartósan elhelyezni nem lehet. Az ingatlan – tulajdonos
legfeljebb a szállítást megelőző napon 18 órától helyezheti ki közterületre a gyűjtőedényt.
Az ingatlan – tulajdonos köteles a gyűjtőedényeket hulladékszállítás céljából a szolgáltató
által megjelölt időpontban a közterületen a begyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és
ürítésre alkalmas helyen elhelyezni.
(2) A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelének – a közterület
szennyezésének elkerülése érdekében – lecsukott állapotban kell lennie.
A hulladékot a gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, hogy az az edény mozgatásakor és
ürítéskor ne szóródjon, valamint a gépi ürítést nem akadályozza.
A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű- és gyalogos forgalmat.
(3) Az ingatlan – tulajdonos köteles gondoskodni a gyűjtőedények tisztántartásáról,
fertőtlenítéséről, rendeltetésszerű használatáról, valamint környezetük tisztántartásáról.
A szabályszerűen kihelyezett gyűjtőedények ürítése során esetlegesen keletkezett
szennyeződés takarításáról a szolgáltató köteles gondoskodni.
(4) Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeztek el, ami az edényben
összetömörödött vagy befagyott, illetve az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy
emiatt az edényt üríteni nem lehet, az ingatlan – tulajdonos a szolgáltató felhívására köteles az
edényt üríthetővé, illetve használhatóvá tenni.
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Módosította az 1/2004.(I.20.) számú rendelet 1.§-a, Hatályos 2004.január 20-tól

(5) Tilos a gyűjtőedényben folyékony, mérgező, tűz- és robbanásveszélyes anyagot, állati
tetemet, vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a begyűjtést, az ürítést
végző személyek vagy más személyek testi épségét.
(6) A szolgáltató a díjfizetés igazolására és az edényzet azonosítására évente matricát biztosít
az ingatlan – tulajdonosnak, amelyet a szolgáltatást igénybevevőnek az edényzetre kell
felragasztania.
(7) A szolgáltató a gyűjtőedények mellé szabálytalanul elhelyezett hulladékot is köteles –
külön díjfizetés ellenében – elszállítani.

IV. Fejezet
A szolgáltatásra vonatkozó szerződés
5.§. (1) A szolgáltató és az ingatlan – tulajdonos közötti szerződést írásban kell megkötni.
(2) A szilárd hulladék közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó szerződésnek az alábbiakat kell
tartalmaznia:
2.1. Megrendelő adatai:
2.11. Magánszemély esetén:
a./név
b./cím
2.12. Cégbejegyzéssel rendelkező szervezet esetén:
a./ név /képviselő/
b./ cím
c./ adószám
d./ bankszámlaszám
e./ cégjegyzékszám
2.2. A szolgáltató azonosító adatai:
2.3. Szerződés tárgyát:
a./ közszolgáltatás igénybevételének kezdő napját
b./ edény darabszámát és ürítési térfogatát
c./ ürítési napot
d./ teljesítés helyét
e./ ürítési gyakoriságot
2.4. Szolgáltatási díjat
a./ díjtételt ÁFA nélkül edénytípusonként
b./ fizetési határidőt és fizetési módot
c./ hátralék esetén felszámítható kamat mértékét

2.5. Számlázás módját
a./ számla kibocsátás idejét
2.6. Szolgáltatáshoz kapcsolódó információkat
a./ megrendelő által közölt adatokat
b./ közszolgáltatás mértékét meghaladó, megrendelő igényéhez kapcsolódó
esetleges többletszolgáltatásról és annak díjáról,
c./ díjfizetést igazoló matricáról
2.7. Szolgáltatónál működtetett ügyfélszolgálat helyét és idejét
2.8. Szerződés módosítás és felmondás feltételeit.

V. Fejezet
Hulladékkezelési közszolgáltatási díj
6.§. 2(1) A települési szilárd hulladék elszállításáért fizetendő díj mértékét a rendelet 2.
melléklete tartalmazza.
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(2) Az ingatlan tulajdonos a közszolgáltatási díjat a szolgáltató részére – teljesített
közszolgáltatás alapján számla - ellenében negyedév utolsó napjáig köteles megfizetni.
(3) A közszolgáltatási díjat az önkormányzat egyéves fizetési időszakra állapítja meg.
Díjfizetés kezdő időpontja január 1.
2003. évben a díjfizetés kezdő időpontja: 2003. július 1.
(4) A szolgáltató köteles évente költségelemzést készíteni és az javaslat formájában az
Önkormányzat részére előterjeszteni.
(5) A közszolgáltatás havi díját a következő séma alapján kell meghatározni:
Egységnyi díjtétel x éves ürítési szám

= havi díj
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Egységnyi díjtétel = gyűjtőedényzet egyszeri ürítési díja
(6) Nem magánszemély, egyéb ingatlan – tulajdonos esetén a közszolgáltatási díjat a
szolgáltató havonta számlázza.
4
(7) A díjfizetés egytényezős módszer szerint történik.
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Módosította a 5./2012.(I.25.) számú rendelet 1§-a; Hatályos 2012. január 26-től
Módosította a 13/2012.(IV.24.) számú rendelet 2.§-a; Hatályos 2012.május 01-től
Kiegészítette a 16/2008.(XII.17.) számú rendelet 1.§-a, Hatályos 2008.december 18-tól

Közszolgáltatás teljesítésének szüneteltetése
7.§. (1) A hulladékkezelési helyi közszolgáltatás teljesítésének szüneteltetése 3 hónapot
meghaladó távollét esetén lehetséges.
(2) Az ingatlan- tulajdonos a szolgáltatónak és az Önkormányzatnak történő egyező, írásos
bejelentés alapján a kötelező közszolgáltatást szüneteltetheti a Polgármesteri Hivatal igazolása
alapján.

A lomtalanítás alá tartozó alkalmi háztartási szilárd hulladékra vonatkozó külön
rendelkezések
8.§. (1) A lomtalanítás megszervezéséről és lebonyolításáról a szolgáltató gondoskodik.
A lomtalanítás része a kötelező közszolgáltatásnak.
(2) A hulladékot az ingatlan – tulajdonos a szolgáltató által előzetesen megjelölt időpontban
helyezheti ki elszállítás céljából arra a helyre, amelyet a szolgáltató előzetesen megjelölt.
(3) Az elszállítandó hulladékot úgy kell elhelyezni a közterületen, hogy az a jármű és
gyalogos forgalmat nem akadályozza, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, illetve
ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.
(4) A szolgáltató az (1), (2), és (3) bekezdésben foglalt előírásoktól eltérő módon,
szabálytalanul elhelyezett hulladékot köteles – külön díjfizetés ellenében – elszállítani. Ha a
külön díj megfizetésére kötelezett személye nem állapítható meg, a szolgáltató a számlát az
Önkormányzatnak nyújtja be.

VI. Fejezet
Települési környezet fenntartása
Ingatlanos és közterületek tisztántartása
9.§. (1) Az önkormányzati tulajdonú közterületek – ide nem értve a járdákat és
jáműbehajtókat – szervezett, rendszeres tisztántartásáról, portalanításáról, általános jellegű
takarításáról, síkosság-mentesítéséről, a szilárd burkolatú utak tisztántartásáról az
önkormányzat a Polgármesteri Hivatal útján gondoskodik.
(2) Ónos esőtől, jégtől, hótól síkosság vált járdát /járdaszakaszt, lépcsőt, stb./ a szükséghez
képest naponként többször is fel kell hinteni. A felhintésre bomló, szerves anyagot nem
tartalmazó szóróanyagot /homok, hamu, fűrészpor, kőporliszt/ kell használni. E célra tüzelés
után visszamaradt darabos anyagot használni nem szabad. A szóróanyag beszerzéséről a
tisztántartásra kötelezettnek kell gondoskodnia.

(3) A járda és a közút síkosság-mentesítését a tisztántartásra kötelezettnek úgy kell elvégezni,
hogy abból ne származzon baleset.
(4) Járműbehajtók átereszeinek építése, jó karban- és tisztántartása minden esetben az ingatlan
használójának, illetve tulajdonosának kötelezettsége.
(5) A község közterületén tilos járművet mosni, olajcserét vagy más olyan tevékenységet
végezni, amely szennyeződét okoz.
(6) Gondozott zöldterületre járművel ráhajtani, azon parkolni tilos.
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(7)Ha a jogszabály eltérően nem rendelkezik, a tulajdonos köteles gondoskodni
a) az ingatlan előtti járdaszakasz / járda hiányában egy méter széles területsáv, illetőleg
ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület/,
b) a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai, továbbá
c) tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos megközelítésére és
körüljárására szolgáló terület tisztántartásáról, csapadékvíz zavartalan lefolyását
akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról.
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/8/ Az országos közutak belterületi szakaszainak tisztántartása az utakról szóló jogszabályok
vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően történik.
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/9/A szórakozó,- vendéglátó – és árusító helyek, üzletek előtti járdaszakaszt a nyitva tartás
ideje alatt – ettől eltérő megállapodás kivételével – a használó köteles tisztán tartani és a
hulladékot eltávolítani.

Avar és kerti hulladékok nyílt-téri égetése
10.§. (1) Avart és kerti hulladékot csak jól kialakított tűzrakó helyen és telken szabad égetni
úgy, hogy az az emberi egészséget és környezetet ne károsítsa és az égetés hősugárzása kár ne
okozzon
(2) A kerti hulladékok gyűjtése a hulladékgyűjtő edényben történik. A kerti hulladék
elszállítására a szervezett lomtalanítási akció is igénybe vehető.
(3) Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális, illetve ipari eredetű
hulladékait /PVC, veszélyes hulladék, stb./
(4) A szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést használni csak úgy lehet, hogy az a
környezetére tűz- vagy robbanásveszélyt ne jelentsen.
(5) A szabadban a tüzet és üzemeltetett tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni nem szabad, s
veszély esetén vagy ha arra szükség nincs, a tüzet azonnal el kell oltani.
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Kiegészítette a 12/2007.(XI.28.) számú rendelet 1.§-a, hatályos 2007.november 19-től
Kiegészítette a 12/2007.(XI.28.) számú rendelet 1.§-a, hatályos 2007.november 19-től
Kiegészítette a 12/2007.(XI.28.) számú rendelet 1.§-a, hatályos 2007.november 19-től

(6) A tüzelés, a tüzelőberendezés használatának színhelyén olyan eszközöket és
felszereléseket kell készenlétbe helyezni, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható,
illetve a tűz eloltható.
Szabálysértések
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11.§.
A köztisztasági rendelkezések megszegésének következményei

12.§. Különös tekintettel aki; az e rendeletben meghatározott magatartási szabályokat,
kötelezettségeket, tilalmakat megszeg, szabálysértést követ el és 10.000,- Ft-ig terjedő
pénzbírsággal sújtható – kiemelten az alábbiakban felsoroltak -:
Aki
a) szemetet felhalmoz,
b) a szemétgyűjtő edénybe mérgező, robbanó, folyékony vagy a szolgáltatást végző
dolgozó testi épségét, egészségét veszélyeztető anyagot helyez el,
c) a szemétgyűjtő edény és környékének tisztántartásáról nem gondoskodik,
d) a járdáról letakarított havat a gyalogos, illetve jármű közlekedést akadályozó módon
rakja le,
e) gépkocsit tiltott módon és helyen mos,
f) a gondozott zöldterületre járművel ráhajt vagy azon parkol,
g) a rothadó bűzös szemét, hulladék elszállításáról haladéktalanul nem gondoskodik,
h) avar és kerti hulladék nyílt-téri égetését nem a rendeletben foglaltak szerint végzi,
i) aki e rendeletben meghatározott egyéb kötelezettségeket megszegi szabálysértést
követ el.
Záró rendelkezések
13.§. E rendelet 2003. július 1-én lép hatályba.
A rendelet kihirdetéséről a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak szerint a jegyző
gondoskodik.
14.§. E rendelet kihirdetésével egyidejűleg hatályát veszti a többször módosított, „A
közterület tisztántartásáról, a települési szilárd és folyékony hulladék gyűjtéséről és
elszállításáról” szóló 4/1997../II.27./ számú önkormányzati rendelet.
Kocs, 2003. június 19.
Szabó Ferencné
Jegyző
8

Pálfy Imre
Polgármester

Hatályon kívül helyezte a 16/2012.(V.30.) számú rendelet 1§. (2) bekezdése; hatálytalan 2012.06.02-től
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1.számú melléklet

Kötelezően igénybeveendő szilárd hulladék elszállítás mennyiségének meghatározása

Lakóingatlanonként: /hetente minimum/
- 1 főig

80 liter

- függetlenül a személyek számától

110 liter

igény szerint második gyűjtőedény
vagy hulladékgyűjtő zsák igénybevétele
díjfizetés ellenében
- vállalkozók részére

9

110 liter

Módosította a 11/2004.(V.03.) számú rendelet 1§-a; Hatályos 2004.05.03-tól

10

80 literes edény:

267,- Ft+ÁFA / Db/ ürítés

110 literes edény:

359,- Ft+ÁFA / Db/ ürítés

120 literes edény:

359,- Ft+ÁFA / Db/ ürítés

240 literes edény:

759,- Ft+ÁFA / Db/ ürítés

Környezetbarát zsák:

284,- Ft+ÁFA / Db/ ürítés

10 Módosította a 13/2012.(IV.24. számú rendelet 1§-a; hatályos 2012.05.01-től

2. számú melléklet

1.számú függelék
E rendelet alkalmazásában a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. Törvény 3.§-ában
és a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló
213/2001./XI.14./ Korm. rendelet 3.§-ában, valamint a 16/2002./IV.10./ EÜM. Sz. rendelet
2.§. /2/ bekezdésében foglalt fogalom meghatározásokat kell figyelembe venni.
E rendelet alkalmazásában:


Települési szilárd hulladék:
a/ Háztartási hulladék: az emberek mindennapi élete során a lakásokban,
valamint a pihenés, üdülés céljára használt helyiségekben és a lakóházak közös
használatú helyiségeiben és területein, valamint az intézményekben keletkező,
b/ Közterület hulladék: a közforgalmú és zöldterületen keletkező,
c/ Háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű hulladék: gazdasági
vállalkozásoknál keletkező – külön jogszabályokban meghatározott –
veszélyesnek nem minősülő hulladék /213/2001./XI.14./ Korm.r. 3.§. a./ pontja/



Háztartás: a lakás, pihenés, üdülés céljait szolgáló ingatlan, függetlenül attól, hogy az
adott ingatlan magán /külön/ tulajdonban vagy közös tulajdonban van-e.



Lomtalanítás alá tartozó települési szilárd hulladék: az alkalmilag képződött, vagy
felhalmozódott települési szilárd hulladék, amely a közszolgáltatást végző szolgáltató
által rendszeresített gyűjtő-edényzetben mérete vagy mennyisége miatt nem
helyezhető el.



Ingatlantulajdonos: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezet, akinek/amelynek ingatlanán települési szilárd hulladék
keletkezik.



Hulladékkezelési tevékenység: a hulladék gyűjtése, begyűjtése, szállítása, előkezelése,
tárolása, hasznosítása és ártalmatlanítása,



Szolgáltató: Kocs Község közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkal
kapcsolatos helyi közszolgáltatás ellátására az e rendelet szerinte kizárólagosan
feljogosított hulladékkezelő,



Hulladékkezelési közszolgáltatás: a jelen rendeletben megjelölt települési szilárd
hulladéknak a feljogosított szolgáltató által az ingatlantulajdonosoktól történő
rendszeres begyűjtése, elszállítása, tárolása, ártalmatlanítása és hasznosítása /a
hulladék kezelése/, illetőleg kezelő létesítmény üzemeltetése, működtetése.



Közszolgáltatási díj: az ingatlantulajdonosok által a közszolgáltatás igénybevételéért a
Szolgáltatónak fizetendő, az Önkormányzat rendeletében meghatározott díjfizetési
időszakra vonatkozóan megállapított díj.

DÍJKALKULÁCIÓS SÉMA
HULLADÉKÁRTALMATLANÍTÁS KÖLTSÉGE (DEPÓ)
1. Üzemeltetési, karbantartási költségek
2. Beruházás kamatköltsége
3. Rekultiváció költsége
4. Monitorozás költsége
5. Összes költség
6. Nyereség
7. Beszállított hulladék mennyisége tonnában
8. Tonna ár
9. Közszolgáltatásra igénybe vett edényzet liter összesen
10. 1 literre jutó költség
SZÁLLÍTÁSI KÖLTSÉG
1. Üzemeltetési, karbantartási költség
2. Környezetvédelmi kiadások és ráfordítások
3. Kiegészítő tevékenységek költsége (lomtalanítás)
4. Összes költség
5. Nyereség
6. Közszolgáltatás mennyisége literben
7. 1 literre jutó ár
EDÉNYZET KÖLTSÉGE
1. Üzemeltetési, karbantartási költség
2. Pótlási költség
3. Összes költség
4. Nyereség
5. 1 literre jutó edényzet költsége
SZELEKTÍV GYŰJTÉS KÖLTSÉGE
1. Gyűjtés költsége
2. Szállítás költsége
3. Újrahasznosításra előkészítés költsége
4. Összes költség
5. Nyereség
6. Le: értékesítés árbevétele
7. Bevétellel csökkentett összeg
8. 1 literre jutó költség
1 LITERRE JUTÓ EGYSÉGÁRAK

