Tázlár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2008.(IX.3.) önkormányzati rendelete
az ingatlantulajdonosoknál keletkező települési szilárd
hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról
(egységes szerkezetben a módosításáról szóló
14/2008.(XII.18.), 11/20009.(XII.10.), 14/2009.(XII.10. ), 8/2010.(XII.21) és
10/2011.(XII.15.) rendelettel)
Tázlár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 16. §-ának (1) bekezdésében, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII.
törvény (a továbbiakban: Hgt.) 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:1

I. fejezet
Általános rendelkezések
1. §
(1) Tázlár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jelen rendeletben foglaltak szerint hulladékkezelési közszolgáltatást szervez a települési szilárd hulladék rendszeres gyűjtésére, elszállítására, ártalmatlanítására, kezelésére és ezen tevékenységek ellátásáról kötelező helyi közszolgáltatás útján gondoskodik.
(2) A közszolgáltatás célja a köztisztaság, a településtisztaság biztosítása, a közegészségügy, valamint az épített és természeti környezet védelme. A kötelező közszolgáltatásra vonatkozó rendelkezések célja a közszolgáltatás kiszámítható, folyamatos és biztonságos ellátása, a tevékenység
ellenőrizhetősége.
(3) A rendelet területi hatálya Tázlár község közigazgatási területére terjed ki.
(4) A rendelet személyi hatálya kiterjed a község közigazgatási területén lévő ingatlan tulajdonosára
és használójára (a továbbiakban együtt: ingatlantulajdonos), a hulladék termelőjére és birtokosára.
(5) Gazdálkodó szervezet akkor köteles a közszolgáltatás igénybevételére, ha a gazdasági tevékenységével összefüggésben keletkezett települési szilárd hulladék kezeléséről
a) a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 13. §-ában
foglaltaknak megfelelően nem gondoskodik, vagy
b) a közszolgáltatás keretében nyújtott települési szilárd hulladékkezelés – a környezetvédelmi
felügyelőség által igazoltan – a Hgt. 13.§-ában meghatározottaknál lényegesen kedvezőbb
megoldással történik.
(6) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed a településen a szilárd hulladékok alábbi fajtájára:
a) háztartási hulladék,
b) háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű hulladék.
(7) Nem terjed ki a rendelet hatálya a veszélyes hulladékokra, valamint a települési folyékony hulladékra és a velük összefüggő tevékenységre.
(8) A kötelező közszolgáltatást a tulajdonosoknak nem kell azokon a beépítetlen ingatlanokon
igénybe venni, amelyeken települési szilárd hulladék nem keletkezik és nem gyülemlik fel.
2. §
A települési szilárd hulladék összegyűjtése, elszállítása, kezelése, ártalmatlanítása, illetve szelektív
gyűjtési, szállítási és feldolgozási feladatok teljes körű ellátása a Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6400 Kiskunhalas , Szegedi út 4, adószáma:
13130561-2-03, a továbbiakban szolgáltató) feladata, melyet az önkormányzat kizárólagos joggal
ruház fel a közszolgáltatás ellátásával kapcsolatos, jelen rendeletben előírt feladatok végrehajtására.
3. §
1
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Az ingatlan tulajdonosa a rendeletben meghatározott módon jogosult és köteles a szolgáltató által
nyújtott közszolgáltatást igénybe venni és a közszolgálati díjat megfizetni. A települési szilárd hulladékot szabványos, ezen rendelet 11.§ (2) bekezdésében meghatározott méretű hulladékgyűjtő
edényzetben, illetve a szolgáltató által térítés ellenében biztosított zsákokban és hulladékgyűjtő tartályokban, továbbá a kihelyezett szelektív hulladékgyűjtő szigeteken a vonatkozó üzemeltetési szabályok és előírások betartásával szabad elhelyezni.

II. fejezet
A közszolgáltatás ellátásának rendje és módja, a közszolgáltató és az ingatlan tulajdonos, a
gazdálkodó szervezet ezzel összefüggő jogai és kötelességei
4. §
(1) Az ingatlan tulajdonosa köteles a közszolgáltatóval szolgáltatásra vonatkozó szerződést kötni.
A helyi kötelező közszolgáltatásra vonatkozó közszolgáltatási szerződés létrejön:
a) a közszolgáltatás első igénybevételével,
b) ha a közszolgáltató a közszolgáltatás ellátására vonatkozó rendelkezésre állási készségét bizonyítja, a szerződés írásba foglalásával.
(2) Amennyiben az ingatlantulajdonos nem köt írásbeli közszolgáltatási szerződést és az általa használt tárolóedény típusáról a közszolgáltatónak egyáltalán nem tesz bejelentést, a közszolgáltatási
díj megállapításánál a közszolgáltató mindaddig jogosult ingatlanonként 1 db 120 liter térfogatú
tárolóedény heti ürítési gyakoriságát vélelmezni, míg az igénybevételre kötelezett írásban a közszolgáltatási szerződést meg nem köti.
(3)A közszolgáltató a közszolgáltatást a tulajdonossal, gazdálkodó szervezettel kötött megállapodás
(szerződés), valamint a Hgt. és e rendeletben foglaltak szerint köteles ellátni.
(4) A hulladék összegyűjtése, elszállítása hetenkénti gyakorisággal történik a közszolgáltató által
előre meghatározott időpontokban, a szállítási menetrend szerint.
(5) Az esetlegesen elmaradt gyűjtést 24 órán belül, vagy az akadály elhárulását követően haladéktalanul köteles elvégezni. A 24 órát meghaladó ürítés esetén a közszolgáltató az érintetteket a gyűjtés tényleges időpontjáról., egyéb módon (telefon, internet, kábel TV) tájékoztatja a lakosságot.
(6) Ahol az egyedi gyűjtés technikai és műszaki okok miatt nem megoldható (tanyai lakott helyek,
stb.), ott a közszolgáltató egy központi helyen a megfelelő ingatlanszámhoz tartozó űrméretű konténert helyez ki.
(7) A közszolgáltató évente egy alkalommal köteles lomtalanítási akciót szervezni az önkormányzattal egyeztetett időpontban. A lomtalanítás pontos idejéről a lakosságot a közszolgáltató hirdetményben tájékoztat. A lomtalanítás napja a társaság internetes oldalán is feltüntetésre kerül.
5. §
(1) A közszolgáltató köteles az általa összegyűjtött hulladékot a Kiskunhalasi Regionális Hulladékkezelő Központba beszállítani.
(2) A hulladék szállítása ez e célra szolgáló zártrendszerű célgéppel végezhető. Ennek során olyan
gondossággal kell eljárni, hogy a hulladék a szállítójárműbe történő ürítéskor, illetőleg a szállítás
folyamán ne szóródjon és más környezetszennyeződést ne okozzon.
(3) Az ürítésből vagy szállításból eredő szennyeződés esetén a szállító a hulladék eltakarításáról, a
területszennyeződés mentesítéséről, valamint az eredeti környezeti állapot helyreállításáról köteles gondoskodni.
6. §
(1) A közszolgáltató a tulajdonos részére, ha az saját tulajdonú gyűjtőedényzettel nem rendelkezik a
tárolhatóság és az ürítési gyakoriság figyelembevételével a szolgáltatás 2008. szeptember 1-jei
beindulásával 1 db 120 l-es gyűjtőedényzetet használatba adja.
(2) A használatba adott gyüjtőedényzet tulajdonjoga a közszolgáltatót illeti meg.
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(3) A közszolgáltató által használatba adott gyüjtőedényzet használatáért az ingatlan tulajdonosa a
bérleti szerződésben meghatározott bérleti díjat fizet.
(4) Az ingatlantulajdonos a tárolóedényben az ingatlanon szokásosan keletkező hulladékot tömörítés
nélkül úgy helyezheti el, hogy annak fedele zárható legyen,valamint az a hulladékszállítás során
a közszolgáltató alkalmazottainak egészségét ne veszélyeztesse, a gépi ürítést ne akadályozza, az
ürítő berendezést ne károsítsa.
(5) A tárolóedény mellé hulladékot elhelyezni csak a közszolgáltatótól vásárolt, jelzéssel ellátott
zsákban lehet. A jelzett zsák ára tartalmazza a települési hulladék elszállításának, kezelésének és
ártalmatlanításának költségét.
(6) Amennyiben a gyüjtőedényzet meghibásodása bizonyítottan a gondatlan ürítés során történt, javításának, kicserélésének költségei a közszolgáltatót terhelik, függetlenül a gyüjtőedényzet tulajdonosától. Egyéb esetben az edényzet cseréje, illetve javítása az ingatlan tulajdonost/használót
terheli.
7. §
(1) Az ingatlanon keletkező és az ott összegyűjtött hulladékot (gyűjtőedényzetben) a tulajdonosnak,
gazdálkodó szervezetnek az elszállítás napján – reggel 6 óráig – kell az ingatlan előtti útszakasz
melletti közterületre kihelyezni oly módon, hogy azok a közlekedés biztonságát ne veszélyeztessék, a közterületet ne szennyezzék és abban kárt ne tegyenek.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon kívüli időpontban a hulladék közterületen történő tárolása, illetve
elhelyezése tilos, kivéve a lomtalanítás időszakában az erre kijelölt helyeken.
(3) Az elszállításra váró hulladékot csak a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényzetben, az azt meghaladó mennyiséget pedig csak a közszolgáltató által térítési díj ellenében
biztosított műanyag zsákban lehet kihelyezni, amelyben legfeljebb 20 kg súlyú hulladék helyezhető el. Figyelemmel kell lenni arra, hogy a hulladék nem tartalmazhat olyan tárgyat, amely a
szállító munkások épségét veszélyezteti, vagy a szállító jármű műszaki berendezéseit megrongálja.
(4) A tárolóedényben nem szabad olyan anyagot elhelyezni (forró hamu, maró-, mérgező anyag, állati
hulla, folyékony vagy befagyott zsiradék, gyúlékony vagy robbanó anyag, kő és épülettörmelék,
nagyobb terjedelmű, súlyú tárgy, stb.), amely veszélyezteti a hulladékszállítással foglalkozó alkalmazott egészségét, vagy megrongálhatja a gyűjtőberendezést, illetve ártalmatlanítása során veszélyeztetheti a környezetét.
(5) Ha a közszolgáltató alkalmazottai megállapítják, hogy a tárolóedényben az (4) bekezdésben megjelölt anyagot, tárgyat helyeztek el vagy az túltöltött, a kiürítést jogosultak megtagadni. A kiürítés
megtagadásáról a közszolgáltató az ok feltüntetésével értesíti az ingatlantulajdonost. Az emiatt el
nem szállított hulladék elszállításáról az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni.
(6) A (3) bekezdésben foglaltaknak nem megfelelően kihelyezett hulladék elszállítását a szolgáltató
megtagadhatja.
(7) A gyüjtőedényzet tisztántartásáról, fertőtlenítéséről annak tulajdonosa (bérlet esetén használója)
szükség szerint, de legalább kéthavonta gondoskodni köteles.
(8) A gyűjtőedényeket a szállítás napját kivéve közterületen tárolni tilos.
(9) A közterületen szervezett rendezvény során keletkezett hulladék tárolásáról, szállításáról, ártalommentes elhelyezéséről – a szolgáltatóval kötött külön szerződés alapján – a rendezvény szervezője köteles gondoskodni.
8. §
A közterületen az ürítés céljából kihelyezett hulladékot válogatni, valamint másnak a gyűjtőedényébe
– annak engedélye nélkül – hulladékot elhelyezni tilos.
9. §
A kötelező közszolgáltatásba újonnan bekapcsolódott tulajdonos a közszolgáltatónak köteles bejelenteni, hogy a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté vált. Amennyiben ezt elmulasztja, akkor
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ezen rendelet 4 §( 2) bekezdése érvényesítendő. Tulajdonváltozás esetén a bejelentési kötelezettség
az új tulajdonost terheli.

III. fejezet
A szolgáltatásra vonatkozó szerződés egyes tartalmi elemei
10. §
(1) A tulajdonos és a közszolgáltató közötti szerződésnek tartalmaznia kell:
a) a szerződő felek megnevezését,
b) a szolgáltatás szervezett és rendszeres elvégzésére irányuló kötelezettség vállalását,
c) a szállítás helyét és gyakoriságát,
d) a gyüjtőedényzet ürítésre való ki- és behelyezésével kapcsolatos kötelezettségeket,
e) az arra irányuló szolgáltatói kötelezettségvállalást, hogy a szállítást a mindenkori hatályos
önkormányzati rendeletben foglaltak szerint és az abban meghatározott – mint legmagasabb
mértékű – díj ellenében, illetve figyelembevételével végzi.
f) a szolgáltatási díj megállapításának alapját (a gyüjtőedényzet egyszeri ürítési díja, illetve az
elszállításra átvett hulladék térfogat szerinti meghatározott díja), az abban bekövetkezett változásokkal kapcsolatos bejelentési kötelezettséget.
g) a szolgáltatási díj megfizetésének módját, határidejét és a díjfizetés elmulasztásának jogkövetkezményeit.
(2) A szerződéskötés megtagadása nem mentesít a díj megfizetése és a szolgáltatás kötelező igénybevétele alól.

(1)
(2)

(3)

(4)

IV. fejezet
A közszolgáltatás díja
11. §
1
A közszolgáltatás – általános forgalmi adó nélkül számított – egységnyi díjtételeit a rendelet
melléklete tartalmazza.
2
Tulajdonosok (lakossági szolgáltatás) esetén az egységnyi díjtétel a közszolgáltatóval kötött
szerződésben elszállításra meghatározott hulladék térfogata szerint (70 l, 80 l, 110 l, 120 l, 1100
l, 5000 l,) számított gyüjtőedényzet egyszeri ürítési díja.
Gazdálkodó szervezetek esetében az egységnyi díjtétel a gazdasági tevékenységgel összefüggésben keletkező – a közszolgáltatóval kötött szerződésben elszállításra meghatározott mennyiségű
– hulladék egy köbméterének díja.
A fizető közszolgálati díj az egységnyi díjtétel és a szolgáltatás gyakoriságának, illetve mennyiségének a szorzata.

12. §
(1) Tulajdonos változás esetén az ingatlan új tulajdonosa 15 napon belül köteles e tényt a közszolgáltatónak írásban bejelenteni és a szükséges szerződéskötési kötelezettségének eleget tenni. A korábbi tulajdonost a díjfizetési kötelezettség a bejelentés hónapjának utolsó napjáig terheli.
(2) Nem kell közszolgáltatási díjat fizetni a lakatlan ingatlan esetében arra az időre, amíg azt nem
lakják, vagy használatát szüneteltetik. A lakatlanság és a használat szünetelésének tényét a tulajdonos köteles a szolgáltató felé – a változást követő 15 napon belül – írásban bejelenteni. A közszolgáltatási díj szünetelése a bejelentést követő hónap első napjától a szolgáltatást igénybe vevő
hónap első napjáig illeti meg a tulajdonost. A szüneteltetés ténye csak a tárgy évre szól. Amenynyiben az ingatlan tulajdonos/használó a szüneteltetést a következő naptári évben is fenn kívánja
tartani, akkor azt január 1.-előtt 10 nappal a szolgáltató felé írásban be kell jelenteni. Amennyiben
1
2
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ezt elmulasztja a szolgáltató az ingatlant lakottnak tekinti. A bejelentésben foglaltak valóságtartalmát a közszolgáltató ellenőrizni jogosult.
(3) Nem teljesített és nem pótolt szolgáltatásért díj nem számítható fel. Az emiatt visszajáró arányos
összeget beszámítással vagy visszafizetéssel kell elszámolni.
13. §
(1) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a településen szilárd hulladékkal
kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a szolgáltató számára a közszolgáltatást
felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állását igazolja.
2) A hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost terhelő díjhátralék
adók módjára behajtható köztartozás.
(3) A díjhátralék keletkezését követő 30 napon belül a szolgáltató felhívja az ingatlantulajdonos figyelmét a díjfizetési kötelezettség elmulasztására és felszólítja annak teljesítésére.
(4) A felszólítás eredménytelensége esetén a díjhátralék keletkezését követő 90 napot követően a
közszolgáltató - a felszólítás megtörténtének igazolása mellett - a díjhátralék adók módjára történő behajtását a települési önkormányzat jegyzőjénél kezdeményezheti.
(5) A települési önkormányzat jegyzője – a kezdeményezés kézhezvételétől számított nyolc napon
belül – a külön jogszabályban meghatározottak szerint intézkedik a díjhátralék, késedelmi kamat
és a felmerült költségek behajtása érdekében. A behajtott díjhátralékot, késedelmi kamatot, valamint a közszolgáltatónak az ezzel kapcsolatban felmerült és behajtott költségeit a települési önkormányzat jegyzője nyolc napon belül átutalja a közszolgáltatónak.
(6) A behajthatatlan díjhátralék esetében ennek tényéről és okáról a települési önkormányzat jegyzője
– a behajtás eredménytelenségét követő nyolc napon belül – igazolást ad a közszolgáltatónak.

(1)
(2)
(3)
(4)

Díjfizetési kedvezmény
13/A. §1
Mentesül a 11. § (1) bekezdése szerinti közszolgáltatási díj 40 %-ának megfizetése alól a hetvenöt
éven felüli egyedülálló, az ingatlanán egyedülélő ingatlantulajdonos.
Mentesül a 11. § (1) bekezdése szerinti közszolgáltatási díj 20 %-ának megfizetése alól a hetvenöt
éven felüli ingatlantulajdonos.
Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott díjfizetési kedvezmény a 70, illetve 80 literes hulladékgyűjtő edényzetet használó ingatlantulajdonosok tekintetében alkalmazható.
A díjfizetési kedvezmény megállapítása külön kérelem nélkül, az önkormányzati hivatalnál rendelkezésre álló adatok alapján történik. A kedvezményezettek köréről az önkormányzati hivatal
tájékoztatja a közszolgáltatót.

V. fejezet
Szabálysértési rendelkezések
14. §
Szabálysértést követ el és 30.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki:
a) a gyűjtőedényzetben folyékony, mérgező, robbanó vagy egyéb olyan veszélyes anyagot helyez el, amely veszélyezteti a szállítással foglalkozók vagy mások testi épségét, életét, egészségét, valamint a szállító jármű műszaki berendezéseinek állapotát (7.§. (3) bekezdés),
b) a gyüjtőedényzet tisztításával, fertőtlenítésével kapcsolatos előírásokat megszegi (7.§. (5) bekezdés),
c) a gyűjtőedényeket a szállítás napját kivéve közterületen tárolja (7.§. (6) bekezdés),
d) a tulajdonosváltozással járó bejelentési kötelezettségét a szolgáltató felé nem teljesíti (9.§.
12.§. (1)-(2) bekezdése).
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Közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályok
15. §
(1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatással ellátott területen lévő ingatlan 1.§ (4) bekezdésben
rögzített tulajdonosának személyi adataira vonatkozóan kötelezően adatot kell szolgáltatnia a Közszolgáltatónak a kötelező szolgáltatásba történő bevonásáról szóló értesítéssel egyidejűleg.
(2)A Közszolgáltató az ingatlantulajdonos személyes adatait (név, születési hely és idő, lakcím) jogosult nyilvántartani és kezelni.
(3)A Közszolgáltató a nyilvántartott személyi adatokat kizárólag a közszolgáltatási feladatai ellátásával és jogai érvényesítésével kapcsolatban használhatja fel, jogosulatlannak nem adhatja át.
(4) A közszolgáltatási kötelezettség megszüntetését követően a személyes adatokat a nyilvántartásból
a Közszolgáltató nem törölheti, kötelesek megőrizni állományukat a szolgáltatási díj tartozás
fennállása, meg nem fizetése esetén a köztartozás behajtásáig, illetve a végrehajtás elévüléséig.
(5) A Közszolgáltató köteles a személyes adatok kezelésére jogosult (felelős) személyt a nyilvántartás formáját, módját, valamint a szabályait a jogosulatlan betekintés megakadályozása érdekében
szabályozni.
(6) A személyes adatok kezelésének és az adatvédelmi követelmények megszegése esetén a Btk. A
szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény vonatkozó szabályai, illetve ebből származó
károkozás esetén a Ptk. szabályai az irányadók.
(7) A Közszolgáltató a (2) bekezdésben felsorolt személyes adat pontosítása, kiegészítése céljából
adatszolgáltatást kérhet Tázlár község jegyzőjétől. Az adatszolgáltatás díját a vonatkozó hatályos
jogszabály határozza meg.
Értelmező rendelkezés
16. §
E rendelet alkalmazásában:
a) települési szilárd hulladék:
aa) háztartási hulladék: az emberek mindennapi élete során a lakásokban, valamint a pihenés,
üdülés céljára használt helyiségekben és a lakóházak közös használatú helyiségeiben és
területein, valamint az intézményekben keletkező,
ab) közterületi hulladék: közforgalmú és zöldterületen keletkező,
ac) háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű hulladék: gazdasági vállalkozásoknál
keletkező – külön jogszabályban meghatározott – veszélyesnek nem minősülő szilárd hulladék,
b) gazdálkodó szervezet: a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV.
törvény 685.§. c) pontja szerinti szervezet,
c) háztartás: a lakás, pihenés, üdülés céljait szolgáló ingatlan, függetlenül attól, hogy az adott
ingatlan magántulajdonban vagy közös tulajdonban van,
d) ingatlantulajdonos: az a tulajdonos, birtokos vagy használó, aki köteles az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladékot a külön jogszabályban előírtak szerint gyűjteni, továbbá az
annak begyűjtésére feljogosított hulladékkezelőnek átadni,
e) hulladékkezelő: aki a hulladékot gazdasági tevékenysége körében a hulladék birtokosától
átveszi, kezeli,
f) szolgáltató: Tázlár település közigazgatási területén a szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi
közszolgáltatás ellátására az e rendelet szerint feljogosított hulladékkezelő,
g) közszolgáltatási díj: az ingatlantulajdonos által a közszolgáltatás igénybevételéért a szolgáltatónak fizetendő az önkormányzat rendeletében meghatározott díjfizetési időszakra vonatkozóan megállapított díj,
h) közterület: az ingatlan nyilvántartásban közterületként nyilvántartott belterületi földrészlet
(közút, járda, tér, park stb.),
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i)
j)

egyedülélő: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik,
egyedülálló: az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él,
kivéve, ha élettársa van.
1
2

Záró rendelkezés
17. §
E rendelete a kihirdetése napján lép hatályba.
Jogharmonizációs záradék
18. §3
E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.
Kószó Endre s.k.,
polgármester

Fodor Árpádné s.k.,
jegyző

A rendelet kihirdetése megtörtént.
T á z l á r , 2008. szeptember 3.
Fodor Árpádné s.k.,
Jegyző

Beiktatta: 14/2009.(XII.10.) rendelet 4. §-a. Hatálybalépés: 2010. január 1.
Beiktatta: 14/2009.(XII.10.) rendelet 4. §-a. Hatálybalépés: 2010. január 1.
3
Beiktatta a §-t és a megelőző alcímet: 11/2009.(XII.10.) rendelet 8. §-a. Hatálybalépés: 2009. december 10.
1
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Melléklet a 11/2008.(IX.3.) rendelet 11. §-ának (1) bekezdéséhez1
1. A közszolgáltatás egységnyi díjtételei2
Edényzet mérete
70 liter
80 liter
110 liter
120 liter
240 liter
1100 liter
3000 liter
4000 liter
5000 liter
7000 liter

Egyszeri ürítési díj
(Ft)
207,9
237,6
326,7
356,4
712,8
3267
8910
11880
14850
20790

A feltüntetett díjak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.
2. Az ingatlan tulajdonosa, használója által a hulladékkezelő telepre kiszállított hulladék ártalmatlanítási díja: 2,48 Ft/kg.
A feltüntetett díj az ÁFÁ-t nem tartalmazza.
Záradék:
A rendelet 2011. december 15-én az időközi módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva.

dr. Tallós Bálint
körjegyző
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Módosította: 14/2009.(XII.10.) rendelet 5. §-a. Hatálybalépés: 2010. január 1.
Módosította: 10/2011.(XII.15.) rendelet 1. §-a. Hatálybalépés: 2012. január 1.

