Kivonat
Berekböszörmény Község Önkormányzata képviselő-testületének 2012. december 28-ai
ülésének jegyzőkönyvéből
Berekböszörmény Község Önkormányzat Képviselő-testülete
20/2012. (XII.28.) önk. számú rendelete
a többszörösen módosított 8/2007. (VI.27.) önk. számú rendelet a települési szilárd
hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló rendelet módosításáról
Berekböszörmény Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXX1X. Tv. 42. §.-a, valamint a
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLII1 /továbbiakban Hgt./ 23. §-ban kapott
felhatalmazás alapján a 64/2008. /III.28./ Komi. sz. rendeletben foglaltak figyelembe
vételével az alábbi rendeletet alkotja.
l.§.

Berekböszörmény település területén 2012. december 31-től a szilárd hulladék elszállításáért
ártalmatlanításáért és tárolásáért az alábbi díjat kell a közszolgáltató részére fizetni:
1. /

120 literes kuka ürítési díja magánszemélyek számára: 312 .-Ft/ürítés

2. / 240 literes kuka egyszeri ürítési díja 624.- Ft/ürítés
3. / 1100 literes gurulós konténer 2.860- Ft/ürítés
4. / Zsákos hulladékszállítás: szolgáltató emblémájával ellátott és általa
forgalmazott 60 literes hulladékgyűjtő zsák szállítási szolgáltatással
165.- Ft/db.

2. §■
MZ-Huiiadőkgyűjtő zsákot csak a szolgáltatón keresztül lehet vásárolni.
2/ Konténer bérleti igénybevétel esetén, illetve a szolgáltatón keresztül történő szállítás
igénybevétele esetén a bérleti díjról és a szállítási szolgáltatás díjáról a szolgáltató és igénybe
vevő külön szerződésben állapodik meg.

3-§

A rendelet 1. §-ában megállapított díjak Általános Forgalmi Adót nem tartalmaznak.

4- §•

Ez a rendelet 2012. december 31. napján lép hatátyba. A hatályba lépéssel egyidejűleg
Berekböszörmény Község Önkormányzata Képviselő-testülete 20/2009. (XII. 7.) önk.
számú rendeleté hatályát veszti.

Nagy Ernő s.k.
Polgármester

A kivonat hiteléül:
Berekböszörmény, 2013. január 9.

Urayné Szilágyi Márta s.k.
jegyző
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Kivonat

Berekböszörmény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20r ^-decem ber 21 -ei
ülésének jegyzőkönyvéből
S

L

Berekböszörmény Község Önkormányzat Képviselö-testülete
16/20 í 1. (XII.21.) önk. számú rendelete

a többszörösen módosított 8/2007. (VT.27.) önk. számú rendelet a települési szilárd
hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló rendeleL módosításáról
Berekböszörmény Község Önkormányzata Képviselö-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. Tv. 8. §. /I/ bekezdésében, a 16 §. í \ l bekezdésében, valamint a
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII /továbbiakban Hgt./ 23. §-ban kapott
felhatalmazás alapján a 64/2008. /111.28./ Korm. sz. rendeletben foglaltak figyelembe
vételével az alábbi rendeletel alkotja.

Berekböszörmény település területén 2012. január 1-töl a szilárd hulladék elszállításáén
ártalmatlanításáért és tárolásáért az alábbi díjat kell a közszolgáltató részére fizetni:
1. / 120 literes kuka ürítési díja magánszemélyek számára: 312 .-Ft/ürítés
2. / 240 literes kuka egyszeri ürítési díja 624.- Ft/ürítés
3. / 1100 literes gurulós konténer 2.860- Ft/ürítés
4. / Zsákos hulladékszállítás: szolgáltató emblémájával ellátott és általa
forgalmazott 60 literes hulladékgyűjtő zsák szállítási szolgáltatással
165.- Ft/db.

2. §•
1/ Hulladékgyűjtő zsákot csak a szolgáltatón keresztül lehel vásárolni.
2/ Konténer bérleti igénybevétel esetén, illetve a szolgáltatón keresztül történő szállítás
igénybevétele esetén a bérleti díjról és a szállítási szolgáltatás díjáról a szolgáltató és igénybe
vevő külön szerződésben állapodik meg.

h§

TOOPl

‘ZSQ8‘O *AIH‘ i n o d

siocmsao xvd eo:60

ő t / so

zjoz

A rendelet 1. §-ában megállapított díjak Általános Forgalmi Adót nem tartalmaznak.

4- §.

Ez a rendelet 2012. január 1. napján lép hatályba. A hatályba lépéssel egyidejűleg
Berekböszörmény Község Önkormányzata Képvíselö-testülete 20/2009. (XII. 7.) önk.
számú rendelete hatályát veszti.

Nagy Ernő s.k.
Polgármester

Urayné Szilágyi Márta s.k.
jegyző

Nagy Ernő s.k.
Polgármester

Urayné Szilágyi Márta s.k.
jegyző

A kivonat hiteléül:
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Községi Önkormányzat Jegyzőjétől
4116 Berekböszörmény Köztársaság tér 1. sz.
2\}Yí -fn- ;i s

in.
Szám: 7-65/2011.

Tárgy: Rendelet megküldése
Melléklet: 1 db.

Bihari Hulladékgazdálkodási Kft.
Berettyóújfalu
Oláh Zs. U. 1-1.
4100

Mellékelten megküldöm Berekböszörmény Község Önkormányzata Képviselőtestületének
20/2009.(XII.
7.)
önk.
számú
rendeletét
a
hulladékkezelési
közszolgáltatásról. A képviselő-testület 2011. december 21-én megtartott képviselőtestületi ülésén nem fogadta el a rendelet módosítását, ezért továbbra is a 20/2009.
(XII.7.) én elfogadott rendeleté van hatályban.
Berekböszörmény Községi Önkormányzat részéről kérem, hogy a jelenleg hatályban
lévő 2009. évben elfogadott hulladékkezelési közszolgáltatási rendelet alapján legyenek
szívesek a lakosság részére számlázni.

Berekböszörmény, 2012. január 4.

Urayne Szilagyi Marta
jegyző

K iv onat
A képviselő-testület 2009. december 7-ei ülésének jegyzőkönyvéből
Berekböszörmény Község Önkormányzat Képviselő-testülete
20/2009. (XII.7.) ölik. számú rendelete

a többszörösen módosított 8/2007. (VI.27.) önk. számú rendelet a települési szilárd
hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló rendelet módosításáról
Berekböszörmény
Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete
a
helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 8. §. 11/ bekezdésében, a 16 §. Ili
bekezdésében, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XL1II /továbbiakban
Hgt./ 23. §-ban kapott felhatalmazás alapján a 64/2008. /III.28./ Korín. sz. rendeletben
foglaltak figyelembe vételével az alábbi rendeletet alkotja.
i.§ .

Berekböszörmény település területén 2010. január 1-től a szilárd hulladék elszállításáért
ártalmatlanításáért és tárolásáért az alábbi díjat kell a közszolgáltató részére fizetni:
1. / 120 literes kuka ürítési díja magánszemélyek számára: 291 .-Ft/ürítés
2. / 240 literes kuka egyszeri ürítési díja 582.- Ft/ürítés
3. / 1100 literes gurulós konténer 2.668.- Ft/ürítés
4./ Zsákos hulladékszállítás: szolgáltató emblémájával ellátott és általa
forgalmazott 60 literes hulladékgyűjtő zsák szállítási szolgáltatással
151 .- Ft/db.
2. §•
1/ Hulladékgyűjtő zsákot csak a szolgáltatón keresztül lehet vásárolni.
2/ Konténer bérleti igénybevétel esetén, illetve a szolgáltatón keresztül történő szállítás
igénybevétele esetén a bérleti díjról és a szállítási szolgáltatás díjáról a szolgáltató és
igénybe vevő külön szerződésben állapodik meg.

A rendelet 1. §-ában megállapított díjak Általános Forgalmi Adót nem tartalmaznak.

4. §.

Ez a rendelet 2010. január 1. napján lép hatályba. A hatályba lépéssel egyidejűleg
Berekböszörmény Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2008. (VI1I.13.) önk.
számú rendeleté, valamint a 15/2009. (X.14.) önk.
számú rendelete hatályát veszti.

Vajda Imre s.k.
Polgármester

A kivonat hiteléül:
Berekböszörmény, 2012. január 4.

Urayné Szilágyi Márta s.k.
jegyző
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Községi Önkormányzat Polgármesterétől
4116 Berekböszörmény Köztársaság tér 1.
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Szám: 7-39/2010.

Tárgy: Hulladékszolgáltatási díj emeléséről
szóló rendelet-tervezet elutasítása

Bihari Hulladékgazdálkodási Kft.
Berettyóújfalu
Oláh Zs. U. 1-1.
4100

Tájékoztatom a T.Címzettct, hogy a képviselő-testület 2010. december 15-én megtartott
ülésén előterjesztésre került a 13/2010. (XII. 15.) önk. számú rendeleté a többszörösen
módosított 8/2007. (VI.37.) önk. számú rendelet a települési szilárd hulladékkezelési
közszolgáltatásról szóló rendelet módosításáról.
A rendelet-tervezetben szereplő 3,5 %-os hulladékkezelési díj emelés mértékét a
képviselő-testület nem fogadta el.
Ennek értelmében továbbra is a 20/2009. (XII. 7.) önk. számú rendelet maradt
hatályban, ami a 2010. évre vonatkozó hulladékszolgáltatási díjat tartalmazza.
Kérném, hogy Berekböszörmény településre 2031 évben a 2010 évi, a képviselő-testület
által elfogadott és jelenleg is érvényben lévő hulladékszolgáltatási díjak összegét
tartalmazó csekkek kerüljenek 2011 januártól kiküldésre.

Berekböszörmény, 2010. december 17.

K IV O N A T
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2010. JANUÁR 27-EI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVÉBŐL
Berekböszörmény Község Önkormányzat Képviselő-tcstülete
2/2010. (1.27.) ónk. számú rendelete
a többszörösen módosított 8/2007. (VÍ.27.) önk. számú rendelet a települési szilárd
hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló rendelet módosításáról
Berekböszörmény
Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete
a
helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 8. §. /I / bekezdésében, a 16 §. /I/
bekezdésében, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII /továbbiakban
Hg(./ 23. §-ban kapott felhatalmazás alapján a 64/2008. /III.28./ Korín. sz. rendeletben
foglaltak figyelembe vételével az alábbi rendeletet alkotja.
j .§
Berekböszörmény település területén 2010. január l-től a szilárd hulladék elszállításáért
ártalmatlanításáért és tárolásáért az alábbi díjat kell a közszolgáltató részére fizetni:
1./ 120 literes kuka ürítési díja magánszemélyek számára: 287 .-Ft/ürítés
2.1 240 literes kuka egyszeri ürítési díja 574.- Fí/ürítés
3. / 1100 literes gurulós konténer 2.632.- Ft/ürítés
4. / Zsákos hulladékszállítás: szolgáltató emblémájával ellátott és általa
forgalmazott 60 literes hulladékgyűjtő zsák szállítási szolgáltatással
149.- Ft/db.

2.

§.

1/ Hulladékgyűjtő zsákot csak a szolgáltatón keresztül lehet vásárolni.
2/ Konténer bérleti igénybevétel esetén, illetve a szolgáltatón keresztül történő szállítás
igénybevétele esetén a bérleti díjról és a szállítási szolgáltatás díjáról a szolgáltató és
igénybe vevő külön szerződésben állapodik meg.
3 .§
A rendelet 1. §-ában megállapított díjak Általános Forgalmi Adót nem tartalmaznak.
4.§.
Ez a rendelet 2010. január í. napján lép hatályba. A hatályba lépéssel egyidejűleg
Berekböszörmény Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2008. (VIII. 13.) önk.
számú rendelete, és a Í5/2GÖ9. (X.14.) önk. számú rendelete, valamint a 20/2009.
(XII.07.) önk. számú rendelete hatályát veszti.
Vajda Imre s.k.
Polgármester
A kivonat hiteléül:
Berekböszörmény,2010. március 3.

Urayné Szilágyi Márta s.k.
jegyző

Kivonat
A képviselő-testület 2009. október 14-ei ülésének jegyzőkönyvéből
Berekböszörmény Községi Önkormányzat Képviselő - testületé
14/2009. (X.14.) ölik számú rendelete
A 4/2008. (111.26.) önk. Számú rendelettel és a 10/2008. (Vili. 13.) önk. Számú rendelettel
többszörösen módosított 8/2007. (VI. 27.) önk. Számú rendelet a települési szilárd
hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló rendelet módosításáról

Berekböszörmény Község Önkormányzata Képviselő - testületé a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. tv. 16.§ (1) bekezdésében, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló
2000. évi XLII1. tv. (továbbiakban Hgl.) 23. §-ban kapott felhatalmazás alapján a 64/2008
(III. 28.) Kormány rendeletben foglaltak figyelembe vételével az alábbi rendeletet fogadja el

l.§.

Berekböszörmény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2008. (VIII. 13.) önk.
Számú rendeletének 2. számú mellékletében meghatározott hulladékszállításra vonatkozó
közszolgáltatási dí jak 2009. deeember 31 -éig hatályban maradnak.

Uz a rendelet 2009. október 1-én lép hatályba.

Vajda Imre s.k.
Polgármester

Záradék:
Kihirdetve: 2009. október 14-én.

Urayné Szilágyi Márta s.k.
Jegyző

Urayné Szilágyi Márta s.k.
jegyző

Kivonat
A képviselő-testület 2009. október 14-ei ülésének jegyzőkönyvéből
Berekböszörmény Község Önkormányzata Képvisclő-testUIete
15/2009. (X.14.) önk. sz. rendeleté

A 4/2008. (111.26.) önk. Számú rendelettel és a 10/2008. (V ili.13.) önk. Számú rendelettel
többszörösen módosított 8/2007. (VI. 27.) önk. Számú rendelet a települési szilárd
hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló rendelet módosításáról

Berekböszörmény Község Önkormányzata Képvisclő-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. tv. 8.§ / I / bekezdésében, a 16.§ /I / bekezdésében, valamint a
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII
/továbbiakban Hgl./ 23.§-ban kapott
felhatalmazás alapján a 64/2008. /III.28./ Korm. sz. rendeletben foglaltak figyelembe
vételével az alábbi rendeletet alkotja.

l.§.

Berekböszörmény település területén 2010. január 01-től a szilárd hulladék elszállításáért
ártalmatlanításáért és tárolásáért az alábbi díjat kell a közszolgáltató részére fizetni:
1./

120
literes
Ft/ürítés.

kuka

ürítési

díja

magánszemélyek

2./

240 literes kuka egyszeri ürítési díja 540-, Ft/ürítés.

3./

1100 literes gurulós konténer

számára:

270-,

2.475-, Ft/ürítés

4./
Zsákos hulladékszállítás: szolgáltató emblémájával ellátott és általa
60 literes hulladékgyűjtő zsák szállítási szolgáltatással
144-, Ft/db.

forgalmazott

2.§.
/

Hulladékgyűjtő zsákot csak a szolgáltatón keresztül lehet vásárolni.

2/
Konténer bérleti igénybevétel esetén, illetve a szolgáltatón keresztül
történő
szállítás igénybevétele esetén a bérleti díjról és a szállítási szolgáltatás díjáról a szolgáltató és
igénybe vevő külön szerződésben, állapodik meg .

-

2

-

3.§.
A rendelet 1§-ában megállapított díjak Általános Forgalmi Adót nem tartalmaznak.

-

2

-

4-§.
Ez a rendelet 2010. január 01. napján lép hatályba. A hatályba lépéssel egyidejűleg
Bejek böszörmény Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2008. (VIII. 13.) önk.
Számú rendelele hatályát veszti.

Vajda Imre s.k.
Polgármester

Urayné Szilágyi Márta s.k.
jegyző

Záradék:
Kihirdetve: 2009. október 14-én.

Urayné Szilágyi Márta s.k.
Jegyző

A kivonat hiteléül:
Berekböszörmény,

S/aujajno Győző ne
J kv. vezető

mm

K I V ON A T
A képviselő-testület 2009. október 14-ei ülésének jegyzőkönyvéből

Berekböszörmény Község Önkormányzata Képviselő-testülcte
16/2009. (X.14.) önk. sz. rendeletc

A 4/2008. (111.26.) önk. Számú rendelettel és a 10/2008. (Vili. 13.) önk. Számú rendelettel
többszörösen módosított 8/2007. (VI. 27.) önk. Számú rendelet a települési szilárd
hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló rendelet módosításáról

Berekböszörmény Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §. (1.) bekezdésében, valamint a hulladékgazdálkodásról
szóló 2000. évi XL111. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján
a 4/2008. (111.26.) önk. Számú rendelettel és a 10/2008. (VIII. 13.) önk. Számú rendelettel
többszörösen módosított 8/2007. (VI. 27.) önk. Számú rendelet a települési szilárd
hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló rendeletét az alábbiak szerint módosítja.

1. §•

A rendelet 8. §-a az alábbi (9) bekezdéssel egészül ki:
(9.) A településen keletkező komposztálásra alkalmas növényi hulladék elhelyezésére
a Képviselő-testület az alábbi helyei jelöli ki: Berekböszörmény Köztársaság tér
6.szám alatti, ( 85 hrsz.-ú, kivett művelési ágú, vagy abból kivett 3949 m2 nagyságú
terület.)
Itt elhelyezett komposztálásra alkalmas növényi hulladék hulladékkezelő telepre
szállításáról és a közszolgáltatónak történő átadásáról az Önkormányzat gondoskodik.

-

2

-

2. §•

(1.)

Ez a rendelet 2010. január 1-én.napján lép hatályba.

(2.) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK. Irányelv 15. cikk
(3) bekezdésének megfelelő követelményt tartalmaz.

Vajda Imre s.k.
Polgármester

Záradék:
Kihirdetve: 2009. október 14-én.

Urayné Szilágyi Márta s.k.
.Jegyző

A kivonat hiteléül:

Urayné Szilágyi Márta s.k.
jegyző

K iv on at
A képviselő-testület 2009. október 14-ei ülésének jegyzőkönyvéből
Berekböszörmény Községi Önkormányzat Képviselő - testületé
14/2009. (X.14.) önk számú rendeleté
A 4/2008. (III.26.) önk. Számú rendelettel és a 10/2008. (VIII.13.) önk. Számú rendelettel
többszörösen módosított 8/2007. (VI. 27.) önk. Számú rendelet a települési szilárd
hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló rendelet módosításáról

Berekböszörmény Község Önkormányzata Képviselő - testületé a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.§ (1) bekezdésében, valamint a
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tv. (továbbiakban Hgt.) 23. §-ban kapott
felhatalmazás alapján a 64/2008 (III. 28.) Kormány rendeletben foglaltak figyelembe
vételével az alábbi rendeletet fogadja el:

i.§.
Berekböszörmény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2008. (VIII.13.) önk.
Számú rendeletének 2. számú mellékletében meghatározott hulladékszállításra
vonatkozó közszolgáltatási díjak 2009. december 31-éig hatályban maradnak.

Ez a rendelet 2009. október 1-én lép hatályba.

Vajda Imre s.k.
Polgármester

Záradék:
Kihirdetv e: 2009. október 14-én.

Urayné Szilágyi Márta s.k.
Jegyző
A kivonat hiteléül:
Berekböszörmény, 2009
y \o
'Sídi»-1
i'iifiő 'ü v^ t ój i í e
Jkv.vezető

Urayné Szilágyi Márta s.k.
jegyző

Kivonat
Berekböszörmény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. október 14-ei ülésének
jegyzőkönyvéből

Berekböszörmény Község Önkormányzata Képviselő-testülete
16/2009. (X.14.) önk. sz. rendeleté

A 4/2008. (III.26.) önk. Számú rendelettel és a 10/2008. (VI1I.13.) önk. Számú rendelettel
többszörösen módosított 8/2007. (VI. 27.) Önk. Számú rendelet a települési szilárd
hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló rendelet módosításáról

Berekböszörmény
Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete
a
helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §. (1.) bekezdésében, valamint a
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLÍII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 23. íj
ában kapott felhatalmazás alapján a 4/2008. (III.26.) önk. Számú rendelettel és a
10/2008. (VIII.13.) önk. Számú rendelettel többszörösen módosított 8/2007. (VT. 27.) önk.
Számú rendelet a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló rendeletét
az alábbiak szerint módosítja.

1. §•

A rendelet 8. §-a az alábbi (9) bekezdéssel egészül ki:

(9.) A településen keletkező komposztálásra alkalmas növényi hulladék
elhelyezésére a Képviselő-testület az alábbi helyet jelöli ki: Berekböszörmény
Köztársaság tér 6.száin alatti, ( 85 hrsz.-ú, kivett művelési ágú, vagy abból kivett
3949 m2 nagyságú terület.)
Itt elhelyezett komposztálásra alkalmas növényi hulladék hulladékkezelő telepre
szállításáról és a közszolgáltatónak történő átadásáról az Önkormányzat
gondoskodik.

2- §■

(1.)

Ez a rendelet 2010. január 1.napján lép hatályba.

(2.) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK. Irányelv 15.
cikk (3) bekezdésének megfelelő követelményt tartalmaz.

Vajda Imre s.k.
Polgármester

Záradék:
Kihirdetv e: 2009. október 14-én.

Urayné Szilágyi Márta s.k.
Jegyző

Berekböszörmény, 2009.
A kivonat hiteléül:

Urayné Szilágyi Márta s.k.
jegyző

Kivonat
A Képviselő-testület 2009. október 14-ei ülésének jegyzőkönyvéből

Berekböszörmény Község Önkormányzata Képviselő-testülete
15/2009. (X.14.) önk. sz‘ rendelete

A 4/2008. (111.26.) önk. Számú rendelettel és a 10/2008. (VIII.13.) önk. Számú rendelettel
többszörösen módosított 8/2007. (VI. 27.) önk. Számú rendelet a települési szilárd
hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló rendelet módosításáról

Berekböszörmény
Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete
a
helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 8.§ / l / bekezdésében, a 16.§ III
bekezdésében, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII /továbbiakban
Hgt./ 23.§-ban kapott felhatalmazás alapján a 64/2008. /III.28./ Korm. sz. rendeletben
foglaltak figyelembe vételével az alábbi rendeletet alkotja.

!.§•
Berekböszörmény
település területén 2010. január 01-től a szilárd hulladék
elszállításáért ártalmatlanításáért és tárolásáért az alábbi díjat kell a közszolgáltató
részére fizetni:
1./

120
literes
Ft/ürítés.

kuka

ürítési

díja

magánszemélyek

2.1

240 literes kuka egyszeri ürítési díja 540-, Ft/ürítés.

számára:

270-,

3./

1100 literes gurulós konténer

2.475-, Ft/ürítés

4./

Zsákos
hulladékszállítás: szolgáltató
emblémájával ellátott és általa
forgalmazott 60 literes hulladékgyűjtő zsák szállítási szolgáltatással 144-, Ft/db.

2.§.
1/

Hulladékgyűjtő zsákot csak a szolgáltatón keresztül lehet vásárolni.

2/
Konténer bérleti igénybevétel esetén, illetve a szolgáltatón keresztül történő
szállítás igénybevétele esetén a bérleti díjról és a szállítási
szolgáltatás
díjáról
szolgáltató és igénybe vevő külön szerződésben, állapodik meg .

a

-

2

-

3.§.
A rendelet l§-ában megállapított díjak Általános Forgalmi Adót nem tartalmaznak.

Ez a rendelet 2010. január 01. napján lép hatályba. A hatályba lépéssel egyidejűleg
Berekböszörmény Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2008. (VIII.13.) önk.
Számú rendelete hatályát veszti.
___________________________________

Vajda Imre s.k.
Polgármester

Záradék:
Kihirdetve: 2009. október 14-én.

Urayné Szilágyi Márta s.k.
Jegyző

Berekböszörmény, 2009. november 19.
A kivonat hiteléül:

Urayné Szilágyi Márta s.k.
jegyző

