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JAVASLAT 

FELSŐZSOLCA 88 HRSZ. ALATTI INGATLANON FELHALMOZÓDOTT HULLADÉK 

ELSZÁLLÍTÁSÁRA ÉS ÁRTALMATLANÍTÁSÁRA 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

A 2010-es árvízi védekezés után visszamaradt homokzsákok a 88 hsz-ú ingatlanon 

(Felsőzsolca, Szent István u. 1. szám alatt) kerültek felhalmozásra, amelyek elszállítására és 

ártalmatlanítására – tekintettel az elszállítás és az ártalmatlanítás nagy költségeire – még nem 

került sor.  

 

Kiemelést érdemel, hogy az árvízi védekezésből visszamaradt szennyezett 

homokzsákok veszélyes hulladéknak minősülnek, így az elszállítására és ártalmatlanítására 

vonatkozó díjak magasabbak, mintha nem veszélyes besorolású hulladékról lenne szó. 

 

Az elszállítás és ártalmatlanítás költségeiről tájékozódtam, amelyek megközelítőleg az 

alábbiak: 

 

Szállítási díj: 50.000 Ft/forduló + ÁFA,  

- X 



Ártalmatlanítási díj: 48.000 Ft/tonna + ÁFA. (azt, hogy pontosan hány tonna a felhalmozott 

hulladék, jelenleg nem megállapítható, az majd csak a tényleges ártalmatlanítás során 

állapítható meg, ami most megbecsülhető, az hogy a hulladék kb. 360 m3. (kb. 15m x 8 m x 

3m kiterjedésű) 

  

A szállítás során egy forduló alkalmával maximum 60 m3 vagy maximum 20 tonna hulladékot 

tudnak elszállítani. 

 

A fenti árak nem tartalmazzák a rakodás költségeit, de a rakodás a GAMESZ által 

foglalkoztatott közmunkások igénybevételével megoldható. 

 

Összességében elmondható, hogy amennyiben feltételezzük, hogy megközelítőleg 5 tonna és 

kb. 360 m3 hulladék halmozódott fel, akkor az alábbi költségekre számíthatunk: 

 

Szállítási díj: Figyelembe véve, hogy egyszerre 60 m3 lehet elszállítani, így legalább 6 

fordulóra lenne szükség, így kb. 300.000 Ft + ÁFA (381.000 Ft) költségre lehet számítani. 

 

Ártalmatlanítási díj: 10 tonna hulladékkal számolva 480.000 Ft +ÁFA (609.600 Ft) 

 

Összességében: 780.000 Ft + ÁFA (990.600 Ft) 

 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek figyelembevételével a 88 hrsz-ú 

ingatlanon felhalmozott hulladék elszállításának és ártalmatlanításának kérdéséről dönteni 

szíveskedjen. 

 

Felsőzsolca, 2014. szeptember 15. 

 

 

 

      DR. TÓTH LAJOS 

      polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

Tárgy: Felsőzsolca 88 hrsz. alatti ingatlanon felhalmozódott hulladék elszállítására és 

ártalmatlanítása 

 

1. Felsőzsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Felsőzsolca 88 hrsz-ú 

(természetben Felsőzsolca, Szent István u. 1. szám alatt található) ingatlanon 

felhalmozódott hulladék (az árvízi védekezésből visszamaradt szennyezett 

homokzsákok) elszállításáról és ártalmatlanításáról gondoskodik és ennek teljes 

költségét biztosítja a költségvetés általános tartalékának terhére.  

 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban foglaltak teljesülése 

érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.  

 

 

Felelős: Dr. Tóth Lajos polgármester 

Határidő: értelemszerűen 

 

 

 

 


