2014. évi szolgáltatási díjak
Karcag város közigazgatási területén
Szolgáltatások:
Gazdálkodó szervezetek havi rendszeres ürítési
díjak (túrajárat, közszolgáltatás):
*Rendszeres heti házhoz menő túrajárat esetén 110120 literes edény havi díjban kifejezve
*Rendszeres heti házhoz menő túrajárat esetén 240
literes edény havi díjban kifejezve
*Rendszeres heti házhoz menő túrajárat esetén 1100
literes edény havi díjban kifejezve
*3 m3-es konténer
(kizárólag kommunális jellegű hulladék 360kg alatt)
*4 m3-es zárt konténer
(kizárólag kommunális jellegű hulladék 480kg alatt)
*5 m3-es zárt konténer
(kizárólag kommunális jellegű hulladék 600kg alatt)

Lakossági (kizárólag természetes személyek,
költségvetési szervek) hulladékszállítás
rezsicsökkentéssel 2013. július 1 után:
*Rendszeres heti házhoz menő túrajárat esetén 110120 literes edény havi díjban kifejezve
*Rendszeres heti házhoz menő túrajárat esetén 240
literes edény havi díjban kifejezve
*Rendszeres heti házhoz menő túrajárat esetén 1100
literes edény havi díjban kifejezve
*5 m3-es zárt konténer
(kizárólag kommunális jellegű hulladék 600kg alatt)
*A munkalapos ürítéseknél felszámolandó havi
rendelkezésre állási díj
*Magyarkai, tilalmasi lakosság:

Eseti/munkalapos, kukás ürítési díjak:

2014. évi ár
Nettó ár

Bruttó ár (ÁFA
27%)

Ft/ingatlan

Ft/ingatlan

1.237.-Ft/hó/ingatlan

1.571.-Ft/hó/ingatlan

2.700.-Ft/hó/ingatlan

3.429.-Ft/hó/ingatlan

12.372.-Ft/hó/ingatlan

15.712.Ft/hó/ingatlan

10.514.-Ft/ürítés

13.353.-Ft/ürítés

12.980.-Ft/ürítés

16.485.-Ft/ürítés

15.574.-Ft/ ürítés

19.779.-Ft/ürítés

Ft/ingatlan

Ft/ingatlan

968.-Ft/hó/ingatlan

1.229.-Ft/hó/ingatlan

2.112.-Ft/hó/ingatlan

2.682.-Ft/hó/ingatlan

9.680.-Ft/hó/ingatlan

12.294.Ft/hó/ingatlan

12.801.-Ft/ ürítés

16.257.-Ft/ürítés

572.-Ft/hó

726.-Ft/hó

968.-Ft/hó/ingatlan

1.229.-Ft/hó/ingatlan

Ft/ürítés

Ft/ürítés

*110-120 literes edényzet vagy zsák esetén
286.-Ft/ürítés
363.-Ft/ürítés
*240 literes edényzet esetén
623-Ft/ürítés
791.-Ft/ürítés
*1100 literes edényzet esetén
2.855.-Ft/ürítés
3.626.-Ft/ürítés
*A munkalapos ürítéseknél felszámolandó havi
636.-Ft/hó
808.-Ft/hó
rendelkezésre állási díj
*A fenti szolgáltatások a Karcag városi közszolgáltatás keretében nyújtott szolgáltatások

Eseti/munkalapos konténeres hulladékszállítás
(nem közszolgáltatás keretében, nem rendszeres, nincs rendelkezésre állás):

Szolgáltatások:
Konténeres hulladékszállítás vegyesen gyűjtött
kommunális és lom hulladék esetén,
építési-bontási hulladékok (inert) és egyéb ipari jellegű
hulladék nélkül (200 kg/m3 alatt)

készpénzzel, (nyilatkozattal) átutalással (lerakó)
3 m3-es konténer (600kg alatt)
4 m3-es konténer (800kg alatt)
5 m3-es konténer (1000kg alatt)
7 m3-es konténer (1400 kg alatt)
8 m3-es konténer (1600kg alatt)
Vegyesen gyűjtött kommunális és építési-bontási
hulladékok (inert) és egyéb ipari jellegű
hulladékkal keverten
készpénzzel, (nyilatkozattal) átutalással (lerakó)
3 m3-es konténer *1,2
4 m3-es konténer
5 m3-es konténer
7 m3-es konténer
8 m3-es konténer
Konténeres hulladékszállítás teljesen külön
gyűjtött, tiszta, építési-bontási hulladékok
(inert) jellegű esetén,

2014. évi ár
Nettó ár

Bruttó ár (ÁFA
27%)

Ft/ürítés

Ft/ürítés

15.885.-Ft/ ürítés
19.840.-Ft/ ürítés
23.960.-Ft/ ürítés
31.874.-Ft/ ürítés
35.662.-Ft/ ürítés

20.174.-Ft/ürítés
25.197.-Ft/ürítés
30.429.-Ft/ürítés
40.480.-Ft/ürítés
45.291.-Ft/ürítés

Ft/ürítés

Ft/ürítés

21.797.-Ft/ ürítés
23.180-Ft/ ürítés
28.324-Ft/ ürítés
38.748.-Ft/ ürítés
43.245.-Ft/ ürítés

27.682.-Ft/ürítés
29.439.-Ft/ürítés
35.971.-Ft/ürítés
49.210.-Ft/ürítés
54.921.-Ft/ürítés

Ft/ürítés

Ft/ürítés

10.514.-Ft/ ürítés
12.980-Ft/ ürítés
15.574.-Ft/ ürítés
20.898.-Ft/ ürítés
22.845.-Ft/ ürítés

13.353.-Ft/ürítés
16.485.-Ft/ürítés
19.779.-Ft/ürítés
26.540.-Ft/ürítés
29.013.-Ft/ürítés

Ft/ürítés

Ft/ürítés

6.180.-Ft/ford. + elh.díj
7.725.-Ft/ford. + elh.díj
12.360.-Ft/ford.+ elh.díj
13.905.-Ft/ford..+ elh.díj
Ft/nap
0
1.000
1.500
20.000.-Ft/hó
5.000.-Ft/db

7.849.-Ft/ frd.+elh.díj
9.811.-Ft/ frd.+elh.díj
15.697.-Ft/ frd.+elh.dj
17.659.-Ft/ frd.+elh.dj
Ft/nap
0
1.270
1.905
25.400.-Ft/hó
6.350.-Ft/db

egyéb kommunális kevert és ipari hulladék nélkül

készpénzzel, (nyilatkozattal) átutalással (kezelő)
3 m3-es konténer (3000kg felett)
4 m3-es konténer (4000kg felett)
5 m3-es konténer (5000kg felett)
7 m3-es konténer (7000kg felett)
8 m3-es konténer (8000kg felett)
Konténeres hulladékszállítás szerződött
partnereknek átutalással
A konténer űrtartalma alapján megállapított fuvardíj + a
hulladékfajtának megfelelő elhelyezési díj (lásd alább)

3 m3-es konténer
4 m3-es konténer
7 m3-es konténer
8 m3-es konténer
Konténerek bérleti és mosási díja:
0-3. nap
4-14. nap
15. naptól
Havi konténer bérleti díj
Konténer mosási díj:
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A nem a szolgáltató által a lerakóba beszállított hulladékok átvételi díjai:
Hulladék elhelyezési díj
Hulladéklerakóba nem szolgáltató által beszállított
kommunális és egyéb más hulladék ártalmatlanítási
díja:
Tiszta, kommunális és egyéb építési hulladékoktól
külön gyűjtött építési, bontási törmelék:/tégla,
vakolat, törtbeton/
Tiszta külön gyűjtött föld, vályog:
Kevert építési-bontási hulladék, kommunális és
egyéb építési hulladékkal szennyezett építési
törmelék, hulladék: /nehéz frakció/
Kevert építési-bontási hulladék, kommunális és
egyéb építési hulladékkal szennyezett vegyes
hulladék: /könnyű frakció/

Ft/tonna

Ft/tonna

17.360.-Ft/tonna

22.047.-Ft/tonna

1.000.-Ft/tonna

1.270.-Ft/tonna

640.-Ft/tonna

813.-Ft/tonna

9.800.-Ft/tonna

12.446.-Ft/tonna

17.360.-Ft/tonna

22.047.-Ft/tonna

Hulladéklerakóba vidéki szolgáltató által
beszállított, kommunális hulladék
ártalmatlanítási díja:
Kisújszállás

Ft/tonna

Ft/tonna

14.400.-Ft/tonna

18.288.-Ft/tonna

Kunmadaras

17.360.-Ft/tonna

22.047.-Ft/tonna

Berekfürdő

17.360.-Ft/tonna

22.047.-Ft/tonna

Bucsa

17.360.-Ft/tonna

22.047.-Ft/tonna

A fenti településekről érkező egyéb hulladékfajtákat kizárólag előzetes egyeztetés után tudjuk átvenni!
Egyéb településekről történő, illetve egyéb hulladékok beszállítása és annak szállítási és elhelyezési
díjainak megállapítása kizárólag előzetes egyeztetés alapján történhet!

Érvényes: 2014. január 01-től visszavonásig, de legkésőbb 2014. december 31-ig!

Karcag, 2013. december 31.
Balajti József s.k.
ügyvezető
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