Kommunális hulladékszállítási díjak 2014.01.01-től – DUNAFÖLDVÁR

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák!

Természetes személy (LAKOSSÁG)
nettó ürítési díj (Ft/ürítés)

minimális közszolgáltatási díj = alapdíj (Ft/hó)

120 liter

240 liter

1 100 liter

120 liter

240 liter

lakatlan

DUNAFÖLDVÁR "A" változat

184

415

3 137

1 148

2 308

510

DUNAFÖLDVÁR "B" változat

184

415

3 137

872

925

510

DUNAFÖLDVÁR "utca vége"

184

415

3 137

510

-

510

Példák:
1. Természetes személy, 1 db 120 literes edény esetén
“A” változatú díjszabás alapján a hulladékszállítási közszolgáltatásért 1.148,- Ft + Áfa alapdíjat fizet havonta, amely
alapdíj 13 db ürítést tartalmaz negyedévente (heti 1x ürítés), az ezen felüli ürítésekért 184,- Ft + Áfa hulladékszállítási díj
fizetése kötelező.
“B” változatú díjszabás alapján a hulladékszállítási közszolgáltatásért 872,- Ft + Áfa alapdíjat fizet havonta, amely
alapdíj havi 2 db ürítést tartalmaz, az ezen felüli ürítésekért 184,- Ft + Áfa hulladékszállítási díj fizetése kötelező.
“utca vége” 510,- Ft + Áfa alapdíjatat fizet havonta, amely alapdíj havi 2 ürítést tartalmaz, az ezen felüli ürítésekért 184,Ft + Áfa hulladékszállítási díj fizetése kötelező.
Ezt a változatot azok választhatják, akik olyan utcában laknak, melybe a hulladékgyűjtő gépjármű nem tud bemenni, így
ezen ingatlantulajdonosoknak – előzetes megállapodás alapján - az utca elejére vagy végére kell kihúzni a
hulladékgyűjtő edényt.
“lakatlan” ingatlan esetén 510,- Ft + Áfa alapdíj, ún. “rendelkezésre állási díj” fizetése kötelező (a Dunaföldvár Város
Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2016 (VI.29.) önkormányzati rendelete alapján).
Lakatlannak az a lakóingatlan minősül, ahol senki nem létesített lakóhelyet vagy tartózkodási helyet, illetve senki nem
tartózkodik az ingatlanon életvitelszerűen. Az ingatlanhasználó a személyi adat- és lakcímkártya nyilvántartás
vonatkozásában hatáskörrel rendelkező hatóság által kiállított, az adott tárgyévre érvényes igazolás közszolgáltató
részére történő benyújtásával jelezheti, hogy a lakóingatlan lakatlan. A lakatlan lakóingatlan utáni díj számlázását a
bejelnetést követő hónaptól kezdi meg az NHKV Zrt.. Az igénybejelentést minden tárgyév január 31-ig meg kell újítani. Az
ingatlanhasználó 30 napon belül köteles írásban bejelenteni a közszolgáltatónak, ha a lakóingatlan lakatlan állapota
megszűnik vagy az értékesítésre kerül.
2. Természetes személy, 1 db 240 literes edény esetén
“A” változatú díjszabás alapján a hulladékszállítási közszolgáltatásért 2.308,- Ft + Áfa alapdíjat fizet havonta, amely
alapdíj 13 db ürítést tartalmaz negyedévente (heti 1x ürítés), az ezen felüli ürítésekért 415,- Ft + Áfa hulladékszállítási díj
fizetése kötelező.
“B” változatú díjszabás alapján a hulladékszállítási közszolgáltatásért 925,- Ft + Áfa alapdíjat fizet havonta, amely
alapdíj havi 2 db ürítést tartalmaz, az ezen felüli ürítésekért 415,- Ft + Áfa hulladékszállítási díj fizetése kötelező.

NEM természetes személy (gazdasági társaságok,
egyéni vállalkozók)
Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák!
nettó ürítési díj (Ft/ürítés)
120 liter

240 liter

1 100 liter

380

760

3 487

A nem természetes személy ingatlanhasználók részére a hulladékszállítási közszolgáltatás igénybevétele
minimum heti 1-szeri alkalommal kötelező!
Edénybérleti díjak 2018.08.01-től
120 literes edény
240 literes edény
1100 literes edény

196,- Ft + Áfa/db/hó
390,- Ft + Áfa/db/hó
2.925,- Ft + Áfa/db/hó

Az edénybérleti díjat a Dunanett Nonprofit Kft. számlázza évente 1 alkalommal.
Az edények Dunaföldvári felhasználási helyre történő kiszállítását a Dunanett Nonprofit Kft. 15.500,- Ft + Áfa díj
ellenében vállalja szállításonként.
Hulladékgyűjtő edények megvásárlása
120 literes - új edény
7.165,- Ft + Áfa/db
240 literes - új edény( 12.670,- Ft + Áfa/db
1100 literes - új edény 100.800,- Ft + Áfa/db

240 literes - jó állapotú, használt edény

7.480,- Ft + Áfa/db

Az edény ellenértékének megfizetése a Dunanett Nonprofit Kft. dunaújvárosi ügyfélszolgálati irodájában, készpénzben
történik.
Az árváltozás jogát a Dunanett Nonprofit Kft. fenntartja!

Edény törés/beürítés esetén az ingatlantulajdonos panaszával a dunaújvárosi ügyfélszolgálati irodához
fordulhat!
Többlethulladék elszállítása
A “Vertikál” feliratú ún. “szürke” zsákban történik, melyet a lakossági ügyfelek 300,- Ft + Áfa/db, a gazdálkodó szervezetek
320,- Ft + Áfa/db áron vásárolhatnak meg. A zsákok ellenértékét az NHKV Zrt. számlázza ki az ügyfelek részére. A zsákok
kiadása előtt a Dunanett Nonprofit Kft. ügyfélszolgálatával egyeztetni kell, hogy az ügyfél rendelkezik-e
hulladékszállítási közszolgáltatási szerződéssel!

Szelektív hulladékgyűjtő zsákok
Dunaföldváron a szelektív hulladékok (papír és PET) elszállítása 2019-ben az alábbi napokon történik:
Április 17., május 1.,15.,29., június 12., 26., július 10., 24., augusztus 7.,21., szeptember 4.,18., október 2., 16., 30.,
november 13., 27., december 11.
Fentiek értelmében a papír és PET szelektív gyűjtésére alkalmanként 1-1 db (évente 24-24 db, de mindig csak az igénylés
napjától számított hátralévő időszaknak megfelelő darabszámú zsák adható ki)
pl. 2019.04.17 - 2019.12.11. időszakra 18-18 db zsák adható
Biológiailag lebomló (zöld) hulladék elszállítása
2019-ben az alábbi napokon, kizárólag a Dunanett Nonprofit Kft. által biztosított, biológiailag lebomló zsákban történhet:
május 29., június 26., július 24., augusztus 7., szeptember 4., október 30., november 27.
Fentiek értelmében a biológiailag lebomló hulladék gyűjtésére alkalmanként 1 db, de évente max. 8 db zsák adható,
mivel január hónapban kizárólag fenyőfa gyűjtése történik, feburár, március és december hónapokban nincs
zöldhulladék elszállítás. Ebben az esetben is mindig csak az igénylés napjától számított hátralévő időszaknak megfelelő
darabszámú zsák adható ki
pl. 2019.05.29 - 2019.11.27. időszakra 7 db zsák adható
Lomtalanítás
Kizárólag lakossági ügyfelek részére, évente 1 alkalommal, az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén kérhető:
-

érvényes hulladékszállítási közszolgáltatási szerződés megléte,
edénybérleti díjból (Dunanett Nonprofit Kft.) és köszolgáltatási díjból (NHKV Zrt.) eredő tartozásmentesség,

A lomtalanítás elvégzése előzetes időpont egyeztetést követően (tel.: +36 25 436 535), alkalmanként legfeljebb 1,5m3
lomhulladék kihelyezésével, a kommunális hulladék elszállításának szokásos napjára kérhető.
Az elszállítás platós teherautóval, kézi felrakodással történik, így a lomhulladékot kötegelve/zsákolva/lapra szerelve kell a
szállítás napjára kihelyezni úgy, hogy az a közlekedést ne akadályozza, a zöldterületet ne károsítsa és a gyűjtést végző
járművel jól megközelíthető legyen..
Lomtalanítás keretében közterületre NEM helyezhető ki (és nem kerül elszállításra):
- építési és bontási hulladék
- gumiabroncs
- ipari, mezőgazdasági vagy szolgáltatási tevékenység során képződött hulladék
- veszélyes hulladék (festékmaradék, festékes flakon, fáradt olaj, elektronikai hulladék, akkumulátor, elem, stb.)
- háztartási vegyes hulladék
- elkülönítetten gyűjtött papír, műanyag és fém hulladék
- kerti zöldhulladék

