Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2010. (IV. 9.) rendelete a
hulladékkezelési szolgáltatási díj megállapításáról
A rendelet megalkotását a Hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény és a
települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai
szabályairól szóló 64/2008. (III.28.) Kormányrendelet tette lehetővé.
1. §
(1)

A rendelet hatálya kiterjed Tahitótfalu Község közigazgatási területére.

(2)

Az igénybevett szolgáltatás után díjat köteles fizetni az állandó és ideiglenes lakos,
továbbá az üdülő (hétvégi ház, gazdasági épület) tulajdonos.
2. §

(1)

A közszolgáltatási díjat az áfa nélkül számított egységnyi díjtételek, és az évi ürítések
számának szorzataként kell meghatározni. Az egységnyi díjtétel az adott térfogatú
edény egyszeri ürítési díja.

(2)

A szolgáltatás díjai állandó és ideiglenes lakosok esetében heti egyszeri alkalommal
történő szemétszállítással:
- 80 l-es kuka
- 120 l-es kuka
- 240 l-es kuka

(3)

208.-Ft + 25%Áfa/ ürítés, azaz
311.-Ft + 25%Áfa/ ürítés, azaz
621.-Ft + 25%Áfa/ ürítés, azaz

13.520.- Ft/év
20.228.- Ft/év
40.352.- Ft/év

A szolgáltatás díja üdülők esetében: március 1. és október 31. közötti időszakban, 8
hónapos használati szezon figyelembevételével
- 70 l-es zsák

129.-Ft + 25% Áfa/ ürítés, azaz

5.152.-Ft/év

(4)

Az esetlegesen keletkező többlethulladék elszállítására a szolgáltató zsákot biztosít,
amely a szolgáltató által kijelölt üzletben megvásárolható.
A zsák ára 191.-Ft +25%Áfa, azaz 239.-Ft.

(5)

A szolgáltatás egységára magába foglalja a szállítás, elhelyezés, ártalmatlanítás,
valamint az évi egy alkalommal történő lomtalanítás, veszélyes hulladék, valamint a
szelektív gyűjtés díját.
3. §

(1)

A szolgáltatás igénybevételéhez az önkormányzat biztosít egységes gyűjtőedényzetet,
melynek átvétele kötelező.

(2)

Aki az egységes gyűjtőedényt nem veszi át, köztisztasági szabálysértést követ el, és
30.000.-Ft-ig terjedő szabálysértési pénzbírsággal sújtható.

4. §
(1)

Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, egyidejűleg a 19/2008.(X.10.)
önkormányzati rendelet hatályát veszti.

(2)

A rendeletben rögzített szolgáltatási díjak 2010. április 1-től érvényesek.

(3)

A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

Tahitótfalu, 2010. április 8.

Dr. Sajtos Sándor
polgármester

Tóth János
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2010. április 9.
Tóth János
jegyző

