Hidegkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2010. ( XII. 06. ) rendelete a települési szilárd hulladék
kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló
4/2010. ( VI. 25. ) rendelete módosításáról

Hidegkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete az árak megállapításáról szóló 1990. évi
LXXXVII. törvény 7. §-ának (1) bekezdése és 11. §-ának (1) bekezdése alapján a következő
rendeletet alkotja :

1. § A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló
4/2010. (VI. 25. ) rendelet (továbbiakban Rendelet) 9. (2) bekezdése kiegészül az
szöveggel:
A közszolgáltatásért kéttényezős díjat kell fizetni. Egyrészt az alapdíjat
(rendelkezésre állási díjat), melyet az ingatlanban keletkezett hulladék mennyiségétől
függetlenül 52 héten keresztül kell megfizetni, feltéve, ha az ingatlanon felépítmény
van. Másrészt az ürítési díjat, amelyet a gyűjtőtartályok számának, a tartályok
űrméretéttől függő egyszeri ürítési díjának és az ürítések számának szorzataként kell
megállapítani.
2. § A Rendelet melléklete helyébe ezen rendelet melléklete kerül.

3. § (1) Ez a rendelet 2011. január 1. napján lép hatályba, azzal, hogy a mellékletben
meghatározott díjakat a Királyszentistváni Hulladékkezelő Központ működésének
időpontjától kell alkalmazni.
(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a körjegyző gondoskodik.

Hidegkút, 2010. december 06.

Pénzes Erzsébet
polgármester

Sárközi Miklós
körjegyző

Kihirdetve: 2010. december 06.
Sárközi Miklós

M e l l é k l e t:
Hidegkút Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 6/2010.(XII.06.)
számú rendeletéhez
A háztartási hulladék szállítása hetente egy alkalommal csütörtöki napon. Rendkívüli időjárás
vagy egyéb elmaradás miatt a szolgáltató által előre jelzett napon.
Alapdíj (rendelkezésre állási díj) önálló ingatlanonként, feltéve ha az ingatlanon felépítmény
van, évente 52 hétre fizetendő díj összege: 221,00 Ft/hét+ÁFA
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◌۫ 110 literes tartályra szerződést kötni csak 2011. január 1-jét megelőzően van lehetőség

Üdülőként használt ingatlanok esetén a tartály méretétől függően
/ Ürítési, szállítási időszak: április 15- október 15 /, de az alapdíjat egész évre vonatkozóan
fizetni.
Műanyag zsák eseti ürítésének díja megegyezik az azonos űrtartalmú edény ürítési
díjával,amennyiben a szerződött mennyiségen felül keletkező eseti hulladék gyűjtésére
vásárolják.
A Műanyag zsák ára egyéb esetben az azonos űrtartalmú edény ürítési díjával és az alapdíj
összegével megegyező:
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