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Tisztelt Papalexisz Kosztasz Polgármester! 

 

Cégünk szeretne élni a közszolgáltatási szerződés által biztosított (10/C pont) 

áremelés lehetőségével. Indoklásként az alábbi területeken történt áremelkedést 

szeretnénk Önöknek megküldeni, amelyek műszakilag indokolt fejlesztéseket is 

tartalmazó változásokat jelentettek a cég életében: 

A 2018-as szerződéskötés óta az alábbi területeken nagymértékben nőttek az anyagai 

ráfordításaink:  

- üzemanyag árak  

- szennyvíz telepeken történő szennyvíz elhelyezés díjainak emelkedése  

- biztosítások díja, különösen a céges felelősség biztosítás emelkedése   

- adók mértékének emelkedése (gépjármű adó, súlyadó) 

- út díj növekedése  

- munkabérek (és a hozzájuk kapcsolódó járulékok) növekedése  

 - az előírások kapcsán egyre növekvő adminisztrációs feladatok miatt már 4 irodai 
dolgozót kell a cégnek alkalmazni, ezen belül külön munkakört jelent az 
adatszolgáltatások köre, amelyet egy kolléga  teljes munkaidőben lát el, ide tartozik az 
önkormányzatok felé szükséges éves adatszolgáltatás , a NAV felé  történő 
adatszolgáltatás, a szennyvíz telepek felé történő beszámoló és az ehhez szükséges 
napi szállítási adminisztráció állandó rögzítése 

- a számlázóprogram kiépítése a NAV adatszolgáltatási előírásainak való 
megfeleléshez 

 - féléves alapdíjas számlázáshoz kapcsolódó formanyomtatványok (csekkes 
számlalevelek, borítékok) árainak emelkedése   

- az irodai számítógépes rendszer és hálózat fejlesztése ennek havi fenttartása 

- nyomkövető rendszer havi fenttartása, technikai hátterének fejlesztése  

- a tehergépjárművek folyamatos műszaki ellenőrzése és a szükséges kopó 
alkatrészek folyamatos cseréje, több gépjármű esetében komolyabb műszak 
beruházások eszközlése. 
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Kérnénk a Tisztelt Önkormányzatot, hogy módosítsák az ide vonatkozó 

Önkormányzati rendeltet  az alábbiak szerint: 

Alapdíj változatlan áron:  nettó 2000 Ft/félév + áfa , bruttó 2540 Ft/félév  

Lakossági ürítési díj:        nettó 2500 Ft/m3 + áfa , bruttó 3175 Ft/m3 

Közületi/céges ürítési díj: nettó 3000 Ft/m3 + áfa , bruttó 3810 Ft/m3 

Egyedi biológiailag lebomló szennyvíz akna takarítása: 15.354 Ft.+áfa/db Bruttó 

19.500 Ft./db 

A számlázás során az elszállított legkisebb fizetendő mennyiség a 4m3, ez alatt nem 
számolunk egyesével köbméter árat. 4m3 fölött köbméterenként emelkedik a 
számlázandó mennyiség.  Ez azt jelenti, hogy az elszállításnál, ha a lakosnak 
bármilyen 4m3 alatti szennyvíz szállítása van, ebben az esetben is a minimum 4m3 

kiszámlázásra kerül.  
 
Az idevonatkozó törvény alapján, mivel az árváltozás a lakosságot is érinti, az új ár 

hatályba lépési ideje 30 nap.  

 

Cégünk szeptember 1-től a fent megjelölt árakon fogja a szennyvízszállítást 

elvégezni, így az Önkormányzati rendeletet legkésőbb Augusztus 1-ig módosítani 

szíveskedjenek.  

Az elfogadott árajánlatot, legyenek kedvesek postai úton 2 példányban visszaküldeni 

részünkre, aláírás után egy példányt postai úton visszaküldünk Önök részére.  

Kulcs, 2022.07.20. 

Üdvözlettel: 

 
 
 
                                              ….…………….………….                                                         
                                                          Bársony Gabriella 

                       Ügyvezető Igazgató 

                                                                                   Hazai Kommunális Kft. 
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