Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2011. (I. 31.) rendelete
a kommunális szilárd hulladék gyűjtésére és elszállítására vonatkozó szervezett közszolgáltatás
kötelező igénybevételéről szóló 1/2002. (II. 1.) rendelet módosításáról
Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII.
törvény 23.§ ban kapott felhatalmazás alapján, a következő rendeletet alkotja:
1.§.
A rendelet 4.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
(1) A szolgáltatás gyakorisága évi 52 alkalom, mely január 1-től december 31-ig, heti egyszeri elszállítást
jelent. Kivételt képeznek az igényjellegű mezőgazdasági- és nyaralóingatlanok és intézményi épületek,
melyek esetében évi 30 alkalommal történik a szállítás, április 1-től október 31-ig, heti egyszeri
gyakorisággal.
2.§.
A rendelet 10.§ -a az alábbiak szerint módosul:
10.§ A települési hulladék rendszeres gyűjtésével, elszállításával, valamint ártalmatlanításával
kapcsolatos kötelező közszolgáltatásért kéttényezős közszolgáltatási díjat kell fizetni. A kéttényezős
közszolgáltatási díj alapdíjból (rendelkezésre állási díj) és ürítési díjból tevődik össze. A díjat a
Képviselő-testület a következő díjfizetési időszakra, de legalább egy évre - a rendelet 1. sz. melléklete
szerint – a szerződött mennyiség, az ürítési díj és az ürítések száma alapján állapítja meg.
3.§.
A rendelet 10.§-ban meghatározott 1. számú melléklet helyébe, e rendelet melléklete lép.
4.§
(1) E rendelet (2) bekezdésében foglaltak kivételével 2011. január 1. napján lép hatályba
(2) A 2.§-ban meghatározott melléklet külön rendelettel lép hatályba.

ifj. Sebők Lajos
polgármester

Jurics Tamás
körjegyző

A rendelet kihirdetve: 2011. január 31.
Jurics Tamás
körjegyző

Melléklet

1. számú melléklet az 1/2002. (II. 1.) rendelethez.
A háztartási hulladék rendszeres gyűjtésével, elszállításával, ártalmatlanításával kapcsolatos
kötelező közszolgáltatás díja
1. Állandó lakás céljára szolgáló ingatlan esetében (I.1.-XII.31.,52 alkalom)
Mennyiség
50-60 liter
80 liter
110-120 liter
160 liter
220-240 liter
1100 literes konténer

Ürítési
Szállítások
Ft/szállítás
díj
száma
212,166,378,52
212,220,432,52
212,332,544,52
212,442,654,52
212,662,874,52
212,3.036,3.248,Szerződés szerint
A díjak a 25%-os ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

Alapdíj

Éves díj
Ft-ban
19.656,22.464,28.288,34.008,45.448,-

2. Idényjellegű mezőgazdasági és nyaraló céljára szolgáló ingatlan esetében (IV.1.-X.31., 30
alkalom)
Mennyiség
50-60 liter
80 liter
110-120 liter
160 liter
220-240 liter
1100 literes konténer

Ürítési
Szállítások
Ft/szállítás
díj
száma
212,166,378,30
212,220,432,30
212,332,544,30
212,442,654,30
212,662,874,30
212,3.036,3.248,Szerződés szerint
A díjak a 25%-os ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

Alapdíj

3. PROBIO emblémával ellátott hulladékgyűjtő zsákok ára
Ár Ft.ban
50 liter
426,80 liter
480,110 liter
592,A zsák díjak a 25%-os ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

Éves díj
Ft-ban
11.340,12.960,16.320,19.620,26.220,-

