H E R É D KÖZS ÉG ÖNKORMÁNYZATÁN AK
23/2009.(XII.15.) rendelete
a települési szilád hulladék gyűjtése, elszállítás és elhelyezése(ártalmatlanítás) 2010 évi
közszolgáltatási díjának megállapításáról
Heréd Község Önkormányzata a Község Önkormányzatának Képviselő–testülete a
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény ( továbbiakban: Hgt.) 23. § f.)
pontjának felhatalmazása alapján a 64/2008. (III.23.) Korm. rendelet 4. § és 7. §-ára is
figyelemmel Heréd község települési szilárd hulladék gyűjtésének, elszállításának és
elhelyezésének 2010.évi közszolgáltatási díját az alábbiak szerint állapítja meg.
1.§
A településen heti egyszeri települési szilárd hulladék rendszeres gyűjtés, elszállítás és
elhelyezés közszolgáltatási díja:
(1) A hulladékgyűjtés, szállítás és elhelyezés (kezelés) díja 120 literes gyűjtőedény
esetén: nettó közszolgáltatási díj 224,5 Ft/ürítés, negyedéves díj: 2918,5 Ft, éves
díj: 11.674 Ft.
(2) A hulladékgyűjtés, szállítás és elhelyezés (kezelés) díja 60 literes gyűjtőedény
esetén: nettó közszolgáltatási díj 160 Ft/ürítés, negyedéves díj: 2080 Ft, éves díj:
8.320 Ft. A 60 literes edényzet bevezetése 2010. 07.01.-től biztosított.
(3) A gyűjtőedény mellett a szolgáltató által biztosított zsák is elhelyezhető.
A szállítás és ártalmatlanítás díja 100 literes zsák esetén: nettó 234 Ft/db .
A fenti közszolgáltatási díjak ÁFÁ-t nem tartalmazzák!
2.§
(1)A Képviselő-testület a Hgt. 23. § f) pontja alapján a lakossági 1. § (1) és (2) bek. szerinti
szállítási díjból a lakásban egyedül élő
70 éven felüli személyek esetében 50 %,
70 éven felüli házaspárok esetében 25 %
díjkedvezményt biztosít.
(2) A díjkedvezményt abban az évben kell először biztosítani, amikor a kedvezményezett a 70.
életévét betölti.
3.§
Az 1.§-ban megállapított közszolgáltatási díjak 2010. január 01- 2010. december 31.-ig
érvényesek.
5.§
(1) A rendelet kihirdetésről a Körjegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.
(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a települési szilád hulladék
gyűjtése, elszállítás és elhelyezése (ártalmatlanítás) közszolgáltatási díjának
megállapításáról 13/2008.(VI.23.) önkormányzati rendelet.
Kmf.
Kómár József
p o l gá r m e s t e r
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k ö r j e gy z ő

ZÁRAD ÉK
A rendeletet 2009. december 15. napján kihirdettem:
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körjegyző

