Hegyesd község Önkormányzata
Képviselő-testületének
….. /2011. (…...) önkormányzati rendelet
(tervezet )
a települési szilárd és folyékony hulladék elszállításáról, közszolgáltatás biztosításáról és a közszolgáltatás
díjáról szóló 5/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelet módosításáról:
Hegyesd község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII.
törvény 23.§-ában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8.§. (1)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény
24.§.(2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró KDt. Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelősége véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1.§
A települési szilárd és folyékony hulladék elszállításáról, közszolgáltatás biztosításáról és a közszolgáltatás
díjáról szóló 5/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelet 2 melléklete helyébe a 2 melléklet lép.
2.§
(1) Ez a rendelet a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel kihirdetést követő nap lép hatályba.
(2) A rendeket 2 mellékletében meghatározott közszolgáltatási díjak mértékét az Észak-Balatoni
Hulladékkezési rendszer – Királyszentistváni Regionális Hulladékkezelő Központ) működésének
megkezdése napjától kell alkalmazni.
(3) A rendelet a (2) bekezdésbe foglalt rendelkezések hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
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A rendelet kihirdetve:
2011………………………………….
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körjegyző
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2 melléklet a …../2011. (…...) önkormányzati rendelethez

A települési szilárd hulladék (háztartási hulladék)
gyűjtésére rendszeresített szabványos hulladéktároló edények
alap- és egyszeri ürítési díja 2011. évben
(64/2008.(III.28.)Korm.rendelet alapján
A közszolgáltatás díja

(1) A települési hulladék kezelési közszolgáltatási díjat a következők szerint határozza meg: 2011. január
1-től
120 liter űrtartalmú gyűjtőedény egyszeri ürítési díja

318 Ft

(2) Alábbi közszolgáltatási díjakat az Észak-Balatoni Hulladékkezési rendszer – Királyszentistváni
Regionális Hulladékkezelő Központ– próba üzemét követő - működésének megkezdése napjától kell
alkalmazni.
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Alapdíj
Ürítési díj
Közszolgáltatási díj összesen

b

c

d

60 liter/hét
222
175
397

edényméret
80 liter/hét
222
234
456

120 liter/hét
222
351
573

A hatósági ár a közszolgáltató által készített költségelemzés alapján kerül megállapításra, és a megállapított
díjat a szolgáltató szedi be.
A megállapított hatósági ár az általános forgalmi adót nem tartalmazza.

