HERÉD xÖzsÉcÖxronvrÁNyznra xÉpvrspro-rnsrÜrprÉNEx
1 l 20 12.(I.12.) önkorm
ány z ati rendelete
a települési szilád hulladék gyűjtése, elszállítása
közszolgáltatási díj áról

20t2. évi

Heréd község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékgazd,álkodásról szóló 2000.
évi XLI[. törvény 23.$ f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, fumegá||apító hatáskörében
eljáwa vgyaÍezen törvény 57. $ (1) bekezdésére figyelemmel a 2012. évi kommunális
hull ad éksz áIlitási díj ak megállapításár a a következoket rend eli el'

A településen heti egyszeri települési szilárdhulladék rendszeres gyűjtés, elszállítás és
elhelyezés közszolgáItatási díja 120 literes gyűjtőedény esetén: nettó közszolgáltatási
dij 197 Ft /ürítés,negyedéves díj: 2561 Ft, éves díj: 10.244 Ft.

1.$ (1)

(2)

hulladékgyűjtés,szállítás és elhelyezés díja 60 literes gyűjtőedény esetén: nettó
^
kozszolgá|tatási díj 109 Ft/ürítés' negyedéves díj: 1417 Ft, éves díj: 5668 Ft.
(3) A közszolgáltatási díjak Áre-t nem tartalmazzák.
2.$ (1) A 60 literes gyűjtőedén1t csakis az egy és két fősháztartásban élők vehetik igénybe.
(2) Az egy és két fős háztartásban élésta kozszolgá\tatő felé a korjegyző igazolja az
ingatl anb a tényl eges en b ej elentkez ett személy ek száma alapj án.

3.s (1)A Képviselő-testület a lakossági 1. $ (1) és (2) bek. szerinti szállitási díjból a lakásban
egyedül élő 70 éven felüli személyek esetében 50 Yo,70 éven felüli házaspárok, élettársak
esetéb en 25 % díjkedv e.zményt bizto sít.

(2)

A díjkedvezménytabban az

évben kell először biztosítani, amikor a kedvezményezett a7O.
életévétbetölti, bázas és élettársak esetében' ha mindkét fél betölti a 7 0 . életévét.

4.s (1) Az 1.$-ban megéilapítottközszolgáltatásidíjak2012. január 15.-tő1érvényesek.
(2) 2012. január 15.-ig Heréd kcizség Önkormányzata Képviselő-testületének 61201L (II.15.)
önkormányzati rendeletével megállapított kózszolgá|tatási díjak érvényesek.
5.s (1) E rendelet 2)I2.január 15.-én lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Heréd község Önkormányzata Képviselő-testületének 6|2OIL(II.15.)
önkormányzati rendelete a települési szilád hulladék gyűjtése, elszállítása 20II. évi
kozszolgáltatási díj ár ől.
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