
Beszámoló 2022 évről

Tisztelt lakosság, tisztelt megjelentek.

A 2022-es év elején rendezvényt nem tartottunk. Március hónapban a község nő lakosságát 
Nőnap alkalmábóll virággal köszöntöttük.

Április hónapban élelmiszercsomagot osztottunk ki a lakosság részére.

A Húsvéti rendezvényen a gyerekek és felnőttek kézműves foglalkozáson vettek részt a 
kultúrházban, majd tojás kereső versenyt tartottunk részükre,de édesség csomagot is kaptak.

Május hónap elején Eltér Zoltán kőműves mester és csapata elkészítette a községi könyvtár 
bejáratához felvezető mozgáskorlátozott feljárót.Ezzel lehetőséget biztosítunk a 
rászorulóknak a könyvtárba való bejutáshoz,művelődéshez.

Ugyan ebben a hónapban szintén Eltér Zoltán vállalkozó elkészítette a fitnesz park alapzatát 
és térkövezését, majd a kultúrház mögött lévő terület lebetonozását és parkosítás 
előkészítését.

Június hónapban a kultúrház mögötti szabadidős parkunkban főzőversenyt tartottunk amelyre 
előzetesen meghívót küldtünk ki a lakosság részére. A versenyen 14 csapat vett részt,annak 
ellenére,hogy szinte egész nap csepegett az eső több mint 100 személy volt jelen.

A főzés eredménye díjazva lett, mindenki megelégedésére.A versenyre vendégként 
meghívtuk a Kisvaszari Önkormányzat Polgármesterét és Képviselő testületét is.

Július hónap elején elkészült a falubusz beálló tetőszerkezete.

A kultúrház mögötti új lebetonozott területre Bánfalvi Árpád és csapata elkészítette a féltető 
szerkezetet.Itt a továbbiakban elhelyezésre kerültek a korábban vásárolt és felújított asztalok 
és padok. A féltető fa anyagának lefestését két személy végezte el, ingyen.

A kultúrház előtetőjét kicseréltettük, mert a korábbi tetőfedő anyag elhasználódott, ezért 
beázás történt. Ekkor a lambéria is kilett javítva.

Ebben az évben a gyerekek külön kiránduláson nem vettek részt a község 
szervezésében,mivel az iskolában is volt bőven programjuk.

Szinte egész évben kap községünk használt ruhákat és használt bútorokat a Pécsi Baptista 
Szeretet Szolgálattól. A szállításról falugondnokunk gondoskodik.



Augusztus hónap végén pénzbeli óvodai és iskolai támogatásban részesítettük a községünk 
gyermekeit.

Októberben Halló vén alkalmából un. rémségek parkját készítettük el, a Hivatal előtti területen
melynek nagy sikere volt, sok vidéki látogatóval.

November hónap elején meghirdetett faluszépítést terveztünk,amin sajnos csak három család 
jelent meg.

November hónap elején ismét élelmiszer csomagot osztottunk a lakosság részére, amelyen a 
lakosság teljes létszámmal megjelent.

December hónapban a gyerekekhez a Mikulás házhoz megy.

Szintén December hónapban Adventi vásár megrendezésére kerül sor Sásd
városában,amelyen ismét részt veszünk, képviselve községünket.A rendezvényre Molnár
Annamária és Gombár Józsefné által készített dísztárgyakat valamint süteményeket viszünk.

Decemberben karácsonyi ünnepség lesz a Kultúrházban külsős fellépőkkel.Ekkor kerül 
kiosztásra a Baptista Szeretet Szolgálat által a gyerekek részére készített un. cipős doboz 
ajándék csomag.Itt az Önkormányzatunk is készített édesség csomagot a gyereknek.

A karácsonyi dekorációkat amelyek a kultúrház előtt lesznek kihelyezve Gombár Józsefné és 
Molnár Annamária készítette.

Az évet bátyus rendezvénnyel búcsúztatjuk.

Itt köszönöm meg az éves munkáját, amelyet a községért tettek önzetlenül Molnár 
Annamáriának, Molnár Jánosnak, Gombár Józsefnének és családjának,Fazekas Tiboménak és 
családjának valamint Fazekas Atttila falugondnoknak.

Kérem a beszámolóm elfogadását.

Vázsnok 2022. november 14-én



2023 évre vonatkozó terveink:

Az Önkormányzati belső utak javításának folytatása. 

Játszótérre pályázat beadása.

Figyelmüket köszönöm.

Valakinek ezekkel kapcsolatban van-e észrevétele,javaslata?Ha 
nincs akkor kérem a beszámoló elfogadását.

Vázsnok 2022. november 14.

polgármester



2022 QO.hóig) (Vázsnok)

Bevételek:_______________45,356______ 36,064 MILLIÓ
Ebből: Állami tám 26,107 millió
Helyi adók: 1,0 millió
Közfoglalkoztatás 0,0 millió
Maradvány 7,861 millió

Kiadások: 26,719 millió
Személyi kiadások 10,157 millió
Dologi kiadások 8,327 millió
Segélyek 1,44 millió
Egyéb ÁHT megelőlegezés 1,0 millió
Fejlesztési kiadások: nettó 4,160
Számítógép falugondnok 0,127 millió
Mozgókönyvtár sörpad, hősugárzó 0,455 millió
Községgazdálkodás magassági ágvágó 0,291 millió
Vízhálózat (klórtartály, kerítés) 0,804 millió
Falugondnok gépkocsibeálló 0,25 millió
Mozgókönyvtár terasz, tető 1,635 millió

Közio glalkoztatás:
0 fő

Közvilágításra 1.500 előirányzat teljesítés:799 eFt 

Falugondnok 5,2 bevétel, 6,8 kiadás (5,175 teljesítés)

Mozgókönyvtárra 2,27 millió bevétel, ezt el is költöttük már! FELÚJÍTÁS! 

szociális tűzifa 18 m3 377 e Ft

Most 6,773 millió a számlán a tartalék-terv (4,882 millió forint) bőven tartható lesz!!!



MECSEK-DRÁVA
Hullodékgoidólkodáii Program

SZÉCHÉNYI TERV

Mecsek-Dráva Önkormányzati 
Társulás Tagönkormányzata

Dátum: 2022. szeptember 29.

Ügyintéző: Sipőcz Krisztina

Ügyiratszám: 8/695-13/2022.

Tárgy: Felhívás a Mecsek-Dráva 
Önkormányzati Társulás felé történő 
képviselő-testületi határozati döntésre

Mellékletek: Határozat, Társulási 
megállapodás módosítás, Csatlakozó és 
kilépő önkormányzatok listája

Tisztelt Polgármester Asszony/Úr!

A Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás (a továbbiakban: Társulás) Megállapodás 
módosításával kapcsolatosan az alábbiakról tájékoztatom.

2018. és 2019. években a Társulási Tanács döntött a Társult Önkormányzatok 
létszámának bővítéséről. Mohács Város Önkormányzata, Komló Város Önkormányzata, 
Bonyhád Város Önkormányzata, Pécsvárad Város Önkormányzata és ezen települések 
térségének önkormányzatai -  mindösszesen 69 település - csatlakozási szándékukat 
jelezték Társulás felé. A Társulási Tanács 8/2019. (05.09.) határozatában a Társulás 
hozzájárult a csatlakozáshoz azzal a feltétellel, hogy az eddig megvalósult vagyonból a 
csatlakozó önkormányzatok még nem, kizárólag a jövőben megvalósuló vagyon 
tulajdonjogából részesedhetnek.

Továbbá a Társulás és Dél-Balatoni Regionális Nonprofit Kft. (a továbbiakban: DBR NKft.) 
között folytatott tárgyalások során felmerült, hogy a DBR NKft. közszolgáltatási területén 
fekvő 56db önkormányzat kiválik a Társulásból.

Fentiekkel összhangban a Tanács 2022. szeptember 14-i tanácsülésén az érintett 
települések csatlakozását, illetve kiválását jóváhagyta.

A Társulási Tanács által meghatározott 1 főre vetített tagdíj értéke 174Ft/fő. Továbbá a 
Tanács 23/2020. (XII.2.) számú határozata alapján 2021. évtől kezdődően minden évben 
az adott évre esedékes tagdíj befizetése mellett egy korábbi még be nem fizetett év tag
díját is megtéríteni kötelesek a tagönkormányzatok. Az önkormányzatok folyamatos 
gazdasági ellehetetlenülését tapasztalva, működésük megkönnyítése céljából a tagdíj 
10OFt/fő összegre való csökkentését a Tanács jóváhagyólag elfogadta.

Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás
Székhely: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1.
E-mail: mdtarsulas@ph.pecs hu
www.mecsekdrava.hu 
www ujszechenyiterv gov.hu

I A projekt az Európai Unió 
támogatásával valósul meg.

http://www.mecsekdrava.hu


< g s >
MECSEK-DRÁVA
Hulladékgazdálkodási Program

SZÉCHENYI TERV

A Társulási Megállapodás XIV. A Társulási Megállapodás módosítása fejezet 2. pontja 
értelmében a Társulási Megállapodás módosításához a Társulás valamennyi Tagjának 
minősített többséggel hozott határozata szükséges. Ennek értelmében a Megállapodás 
mellékleteinek aktualizálása és a tagdíj csökkentése kizárólag abban az esetben léphet 
hatályba 2023 január 1-i nappal, amennyiben minden tagönkormányzat határozatával a 
módosítást jóváhagyja.

Fentiek és a Tanács 27/2022 (IX.14.) határozata értelmében az ügyben támogató 
döntésüket meghozni szíveskedjenek a mellékelt Megállapodás módosításának 
aláírásával együtt.

A határozatot és aláírt Megállapodás módosítást eredeti példányban a Társulás számára 
postai úton (7621 Pécs, Széchenyi tér 1.) vagy hivatali kapun (Pécs Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala, KRID:108078171) megküldeni szíveskedjen legkésőbb 2022. 
december 31 -i napig.

Szíves együttműködésüket az ügyben köszönöm! 

Tisztelettel:

főosztályvezető

Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás
Székhely: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. 
E-mail: mdtarsulas@ph.pecs.hu 
www.mecsekdrava.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu H A projekt az Európai Unió 

támogatásával valósul meg

mailto:mdtarsulas@ph.pecs.hu
http://www.mecsekdrava.hu
http://www.ujszechenyiterv.gov.hu


....................Önkormányzat Képviselő-testületének................... -i napon
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

...........................önkormányzat Képviselő-testületének ...12022.......sz. határozata

a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társuláshoz történő csatlakozásáról

1................................. Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 27/2022. 
(IX. 14.) számú határozata szerinti társulási megállapodás módosítását az 
előterjesztés mellékletében levő tartalom szerint jóváhagyólag elfogadja.



Emergency Service Egészségügyi Szolgáltató Kft.
* 1131 Budapest, Topolya utca 4-8.

info@emergencyservice.hu 
3  www.emergencyservice.hu ISO 9001

Tanúsítva:

»  36-1-799-5110 
üS 36-1-799-51.19

Központi orvosi ügyeletek üzemeltetése • Rendezvények egészségügyi biztosítása • Egészségügyi oktatás

Sásd Város Önkormányzat 
7370 Sásd. Dózsa György u. 32.
Dr. Jusztinger János Polgármester Úr részére

Tárgy: ajánlat

T isz te lt P o lg á rm es te r  Ú r!

Személyes megbeszélésünk alkalmával -  2022. szeptember 29. napján- elhangzottak alapján 

szeretném írásban is felvázolni az ügyelet működtetésével kapcsolatban rendelkezésünkre álló 

lehetőségeket.

Önök számára is ismertek az elmúlt évek során bekövetkezett, és az egészségügyben jelentős 

mértékben érezhető változások, melyek mind az ellátásban részt vevő humánerőforrás 

díjazására, részvételük jogi kereteire -  egészségügyi szolgálati jogviszony, KATA tv...- mind 

az ellátást is nagy mértékben befolyásoló rezsi emelkedésekre is kiterjedtnek.

Az Önök térségében élő lakosok száma 9422 fő, mely létszám ellátására létre hozott ügyelet 

fenntartása nem gazdaságos. Az ellátás biztosításában részt vevő önkormányzatok egy kis 

lakosság számú ügyeleti rendszer fenntartása esetén nagyobb mértékű kiegészítő díj fizetése 

mellett tudják csak a betegellátást biztosítani.

Az ilyen esetekben javaslatunk mindig egy nagyobb ügyeleti rendszerhez történő csatlakozást 

vagy több kisebb rendszer összevonását javasoljuk az önkormányzatoknak, mely által az 

ellátandó lakosságszám -  a jogszabályi keretek betartása mellett- olyan összegű NEAK 

finanszírozást biztosít, mely mellett kisebb mértékű önkormányzati hozzájárulás szükséges.

Ajánlatunkban több lehetőséget mutatok be, melyekből jól látható lesz a különbség az ellátandó 

lakosságszám arányában.

adószám: 13789581-1-41 • cégjegyzékszám: 01-09-873304 
bankszámlaszám: Gránit Bank Irt. 1210011-17589053

mailto:info@emergencyservice.hu
http://www.emergencyservice.hu


Emergency Service Egészségügyi Szolgáltató Kft.
E  1131 Budapest, Topolya utca 4-8. 

info@emergencyservice.hu 
0  www.emergencyservice.hu

EMTzn.

Tanúsítva:

S  36-1-799-5110 
üH 36-1-799-5119

Központi orvosi ügyeletek üzemeltetése *  Rendezvények egészségügyi biztosítása • Egészségügyi oktatás

Abban az esetben, ha az ügyeleti ellátás a jelenlegi lakosságszámmal működik tovább, - melyet 

az önkormányzatok költségvetésének megterhelése miatt nem javasolnék- az ellátás biztosítása 

766,-Ft/lakos/hó kiegészítő díj mellett kivitelezhető.

Amennyiben a Dombóvári Kistérség által működtetett ügyeleti rendszerhez csatlakoznának, 

úgy ezen összeg 145,-Ft/lakos/hó összegben realizálódna. Ebben az esetben, tekintettel arra, 

hogy az ellátandó lakosságszám meghaladná a 40.000 főt, a dombóvári ügyeleti központ 1 

orvos, 1 ápoló, 1 sofőr szakszemélyzet által nyújtott ellátásához még további 1 kiterjesztett 

hatáskörű ápoló által ellátott elsősegély pont is működne Sásdon.

Jelenleg a dombóvári ügyeleti rendszerhez egy további -  4 településből álló- kisebb régió is 

csatlakozási tárgyalásokat kezdeményezett. Abban az esetben az ügyeleti rendszer további 

plusz NEAK finanszírozáshoz jutna a növekvő lakosságszám miatt, ami tovább csökkentené a 

kiegészítő díj mértékét. Ezen esetben is a dombóvári ügyeleti központ 1 orvos, 1 ápoló, 1 sofőr 

szakszemélyzet által nyújtott ellátásához további 1 kiterjesztett hatáskörű ápoló által ellátott 

elsősegély pont működne Sásdon, de a kiegészítő díj mértéke 125,-Ft/lakos/hó összegben 

kerülne megállapításra.

Kelt: 2022. 10. 12.

Köszönettel és Üdvözlettel,

Dr. Rus János

ügyvezető

adószám: 13789581-1-41 • cégjegyzékszám: 01-09-873304 
bankszámlaszám: Gránit Bank Zrt. 1210011-17589053

mailto:info@emergencyservice.hu
http://www.emergencyservice.hu


SÁSD
Részletes eredménylevezetés

BEVÉTELEK havi éves

NEAK bevétel 1414 719 HUF 16 976 628 HUF

Önkormányzati bevételek
Bevételek összesen 1414 719 HUF 16 976 628 HUF

'költségek, RÁFORDÍTÁSOK
Bér, bérjellegű kiadások (Szochoval) 7 366 000 HUF 88 392 000 HUF

Anyagköltség (gyógyszer, kötszer) 219 296 HUF 2 631 552 HUF

Anyagköltség (üzemanyag) 239 550 HUF 2 874 600 HUF

Szolgáltatási díjak (gk.javltás, gk.blztosítás, műszaki vlzsgadij) 142 439 HUF 1709 268 HUF

Szolga tatásl di)ak (bérleti dli, közüzem dílak) 270 227 HUF 3 242 724 HUF

Adók (HIPA. gépjárműadó) 94 488 HUF 1133 856 HUF

Menedzsmentdíj, működési költségek 300 000 HUF 3 600 000 HUF

: Költségek, ráfordítások összesen 8 632 000 HUF 103 584 000 HUF

ÖSSZESEN -7 217 281 HUF -86 607 372 HUF

'lakosság 9422 fő (ft/lakos/hó) HUF

DOMBÖVÁR-SÁSD 
Részletes eredménylevezetés

BEVÉTEIEK havi éves

NEAK bevétel 6 763 950 HUF' 81167 400 HUF

Önkormányzati bevételek
(Bevételek összesen 6 763 950 HUF 81 167 400 HUF

~KÖLTSÉGEK. RÁFORDÍTÁSOK
Bét,bérjellegű kiadások | Szochoval) 9 6ZéOOQNOf n s  488 000 muf,

Anyagköltség (gyógyszer, kötszer! 286 632 HUF 3 439 584 HUF

Anyagköltség (üzemanyag) 294 299 HUF 3 531588 HUF
Szolgáltatási dijak (gk.lavltás. gk.biztosítás, műszaki vlzseadíi) 172 922 HUF 2 075 064 HUF

szolgáltatási dijak (béried díj, közüzemi dijak) 362 534 HUF 4 350 408 HUF

Adók (HIPA, gépjárműadó) 129 588 HUF 1555 056 HUF

Menedzsmentdll. működési költségek 350000 HUF 4 200 000 HUF

Költségek, ráfordítások Összesen 11 219 975 HUF 134 639 700 HUF

ÖSSZESEN ”  L  4 456 025 HUF -59472 300 HUF

iPombévér hozzájárulás (lakosság 36351 fő) I 3 089 835 HUF | ]

| Differencia ' I _  J  366 190 HUF | 1

Sást! Iiozzájárrulás (Mtosság 9 « T l« j'ft/laÜos/H« 145 H U Ff

DOMBÓVÁR-SÁSD-HŐGYÉSZ térség 
Részletes eredménylevezetés

BEVÉTELEK
" * havi éves

NÉAK bevétel 7365 331 HUF 88 383 972 HUF
1 Önkormányzati bevételek
Bevételek összesen X 7 365 331 HUF 88 383 972 HUF

KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK
Bér, bérjellegű kiadások (Szochoval) 10 340 000 HUF 124 080 000 HUF

Anyagköltség (gyógyszer, kötszer) 294186 HUF 3 530 232 HUF

Anyagköltség (üzemanyag) 301 853 HUF 3 622 236 HUF

Szolgáltatási dijak (gk.)avitás, gk.biztosnás. műszaki vlzsgadij) 180476 HUF 2 165 712 HUF

Szolgáltatási dliak (bérleti dll. közüzemi díiak) 370 088 HUF 4 441 056 HUF

[Átlók (HIPA. gépjárműadó) 137 143 HUF 1645 716 HUF1

Menedzsmentdll. működési költségek 400 000 HUF 4 800 000 HUF

Költségek, ráfordítások összesen 12 023 746 HUF 144 284 952 HUF

ÖSSZESEN

■ DombávAr-Hfieyést térség hozzájárulás (lakosság 39904 fő) 

í Differencia_________________

Sast! h o z z á jim if is  ( la kosság 9422  fő )  f t / la k o s /h á

-4 658 415 HUF -55 900 980 HUF 

3 480 665HUfl 

1 1177 750 HUFl

125 HUF!
EMERGEN 'SERVICE KFT

■ Topolya u.4-8.
1 811-41

'  1-873304
onccooc



goiiibarjozsef56@freemaiI.hu ;jegyzo@sasd.hu

Gombár József polgármester részére
Vázsnok

Dél-Kom
N o n p r o f  i t  K f t .

Iktatószám: DK-27-3-4-82/K-1/2022
Válasz esetén kérjük, hivatkozzon levelünk iktatószámára.

Tárgy: egyedi díjfizetés bevezetése 

Tisztelt Polgármester Úr!

A Dél-Kom Nonprofit Kft. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjfizetés tárgyában az 
alábbiakról kíván tájékoztatást nyújtani.

A települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai 
szabályairól szóló 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése alapján a települési 
hulladék kezeléséért közszolgáltatási díjat kell fizetnie annak, aki a Hgt. 20. § (1) bekezdése 
szerint a települési hulladék gyűjtésére és a közszolgáltatónak való átadására kötelezett, 
kivéve, ha a Hgt. 23. § f) pontja alapján az önkormányzat mentességet állapított meg, vagy a 
közszolgáltatás ingyenes.

6.§ (3) bekezdése alapján a közszolgáltatási díjat az (1) bekezdés szerint közszolgáltatási díj 
fizetésre kötelezett számla ellenében, meghatározott időszakonként, utólag köteles megfizetni. 
A számlának tartalmaznia kell a 7. § (3) bekezdésében, illetve a 8. § (2) bekezdésében 
meghatározott díjképzési elemeket is.

A hulladékról szóló 2012. CLXXXV. törvény
35. § (1) bekezdés e) pontja alapján a települési önkormányzat képviselő-testülete 
önkormányzati rendeletben állapítja meg az ingatlanhasználót terhelő, miniszteri 
rendeletben nem szabályozott díjfizetési kötelezettséget, megfizetésének rendjét, az 
esetleges kedvezmények, továbbá az ingatlanhasználó részéről történő szüneteltetés 
eseteit.

- A 35. § (3) szerint abban az esetben, ha az önkormányzat díjkedvezményt vagy 
díjkompenzációt állapít meg, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj ezáltal meg 
nem fizetett összegét a Koordináló szerv számára az önkormányzat köteles 
megtéríteni.

- 38. § (2) Az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáért 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat fizet az e törvényben, valamint a miniszter 
rendeletében meghatározott feltételek szerint.
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Fentiek alapján a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevétele az 
ingatlanhasználó kötelezettsége, szerződéskötési és díjfizetési kötelezettség részükre áll 
fenn. Az önkormányzatnak továbbra is módjában áll díjkedvezményt vagy díjkompenzációt 
megállapítani, akár a közszolgáltatási díj 100 %-a mértékben is.
100 %-os díjkedvezmény megállapítása esetén az önkormányzat köteles a díjkedvezményre 
jogosultak adatait Társaságunk részére megküldeni, további adatszolgáltatás ez ügyben csak 
akkor szükséges, ha a kedvezményre megjelöltek személye változik. Az ingatlanhasználó 
számára kiállított számlán megjelenik a közszolgáltatási díj összege, csökkentésre kerül az 
önkormányzati kedvezmény összegével, a kedvezmény összege pedig az önkormányzat 
részére kerül kiszámlázásra.

Kérjük, hogy a mellékelten megküldött a szerződés módosítást, az önkormányzat képviselő- 
testület határozatát az egyedi díjfizetés megállapításáról, illetve amennyiben 
díjkedvezményt kíván megállapítani, az ahhoz kapcsolódó határozatot szíveskedjenek 
Társaságunk részére 2022. szeptember 30. napjáig megküldeni.

Az egyedi fizetés bevezetésének feltétele tovább az ingatlanhasználók adatainak számlázási 
rendszerünkben történő rögzítése, valamint az egyedi szerződések megkötése.

- 2022. július 05. napjától az NHKV Zrt. kötelezővé tette a magánszemélyek esetében 
a 4T adatok rögzítését számlázási rendszerükbe, ezért kérjük, hogy a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek adatait a 
mellékelten megküldött táblázat kitöltésével szíveskedjenek Társaságunk részére
-  a közszolgáltatási szerződéssel és képviselő-testületi határozatokkal egyidejűleg 
megküldeni.

- A szerződéskötéssel kapcsolatos ügyintézés, valamint az ügyfelekkel történő hatékony 
kapcsolattartás elősegítése érdekében - amennyiben az önkormányzatnak módjában áll
- kérjük a levelezési cím adatok kitöltését is.

- Ingatlanonként egy személy (az ingatlan használója) kerüljön megjelölésre.
- Díjkedvezmény biztosítása esetén kérjük az érintett ingatlanhasználók adatait, 

valamint a díjkedvezményt mértékét megadni.

A közszolgáltatási díj megállapítása a Ht. 46-48.§ és 91.§, valamint a 64/2008.(111.28.) Korm. 
rendelet rendelkezéseinek megfelelően történt, és Felek a díj megállapításánál ezeket a 
rendelkezéseket tekintik irányadónak a szerződés időtartamára.

edénvméret (1) egyszeri ürítési díj (Ft) negyedéves bruttó díj (Ft)
60 92,- 1 519,-
80 123,- 2 031,-

110 169,- 2 790,-
120 169,- 2 790,-
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*a 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet szerint lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használó természetes 

személy ingatlanhasználó részére, a települési önkormányzat által kiadott igazolás alapján.

Társaságunk a közszolgáltatási igénybevételére kötelezett ingatlanhasználók részére -  postai 
úton megküldött levélben - teljeskörü tájékoztatást nyújt a szolgáltatás igénybevételével, 
valamint a díjfizetési kötelezettséggel kapcsolatban.

Pécs, 2022. szeptember 13.

Segítő közreműködésüket megköszönve,

Tisztelettel:

Gálfí Andrea
szolgáltatási koordinációs vezető

Melléklet: adatbekérő excel tábla 

szerződés módosítás
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