
1.1 Természetbeni ellátásként hulladékszállítási díjkedvezmény igénybevételére 
jogosult:

Hulladékszállítás! díjkedvezmény

15/H. §.

15

- az a 70. életévét betöltött személy, aki egyszemélyes háztartásban él és 
havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
250 %-át nem haladja meg,

- azok a 70. életévet betöltött személyek, akik egy háztartásban élnek és 
az adott címen más személy sem bejelentett lakó-, sem tartózkodási 
hellyel nem rendelkezik, valamint egy főre jutó jövedelmük az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 230 %-át nem haladja meg,

- életkorra tekintet nélkül, az egyszemélyes háztartásban élő, időskorúak 
járadékában részesülő személy,

- jövedelmére tekintet nélkül az a 80. életévét betöltött személy, aki az 
adott címen egyedül él, vagy 70. életévét betöltött személlyel él egy 
háztartásban és az adott címen más személy sem bejelentett lakó-, sem 
tartózkodási hellyel nem rendelkezik.

Módosította: 21/201 l.(V.27.) Hatályos: 2011.06.01-től

2. / A kedvezményt csak a jogosult által életvitel szerűen lakott ingatlanra 
lehet igénybe venni.

3. / A hulladékszállítási díjkedvezmény a jogosultat a kérelem benyújtása 
hónapjától illeti meg. A támogatás megállapítása határozatlan időre 
történik.

4. / A 2011. június 30-ig benyújtott kérelmek esetében a jogosultság 
megállapítása 2011. január 1-jei visszamenőleges hatállyal történik.

5. / A hulladékszállítási kedvezmény havi összege megegyezik a külön 
rendeletben meghatározott kukaürítési díj egy hónapra eső összegével.

6. / A kérelmet formanyomtatványon kell az Igazgatási Irodán benyújtani.

7. / A kedvezményt meg kell szüntetni, ha jogosult körülményeiben a 
jogosultsági feltételeket érintő változás következik be.

8. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a
hulladékszállítási kedvezményre vonatkozóan a Bihari
Hulladékgazdálkodási Kít-vel megállapodást kössön.
Módosította: 13/2011. (04. 01.) Hatályos 2011. 04. 01-től.





• •'{IC... ? i

Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testületénél 5 ^"

18/2012. (1V.20.) önkormányzati rendelete

a szilárd hulladékkezelés díjának megállapításáról
Eíőstjp. U . J

£ -  S i o / J Á n

Beretty< újfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 
szóló 1‘ »90. évi LXV. tv, 8.§ (1) bekezdésében, a 16.§ (1) bekezdésében, valamint a 
hulládé! .gazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII, (továbbiakban Hgt.) 23.§ és 57, §-ban 
kapott elhatalmazás alapján a 64/2008. (III. 28.) Korm, sz. rendeletben foglaltak 
figyelei íbe vételével, Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
Szervei éti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelet
2. sz. nelléklet 3. pontja alapján véleményezési jogkörében eljáró Berettyóújfalu 
Önkorr lányzat Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli 
el;

1. 8.

Berett} óújfalu Város területén 2012. május 1-jétŐl a szilárd hulladék elszállításáért 
ártalmi tlanításáért 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 
162-, 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.

3-8.

A rer delet l§-ában megállapított díjak Általános Forgalmi Adót nem tartalmaznak.
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4.§.

1. / G; a rendelet 2012, május 1. napján lép hatályba,

2, / E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK- Irányelv 15. ellik
(31 bekezdésének megfelelő követelményt tartalmaz.

Muraközi István sk. 
polgármester

Dr. Ökrös Zoltán sk. 
jegyző

A fénymáso jt az ereden rxMdáttyról
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Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testületének

50/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelete

a szilárd hulladékkezelés díjának megállapításáról

Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. tv. 8.§ /1/ bekezdésében, a 16.§ / I / bekezdésében, valamint a 
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLI1I. /továbbiakban Hgt./ 23.§-ban kapott 
felhatalmazás alapján a 64/2008. /III. 28./ Korín. sz. rendeletben foglaltak figyelembe 
vételével, Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete szervezeti és 
működési szabályzatáról szóló 8/2011. /II. 25./ önkormányzati rendelet 2. sz. melléklet
3. pontja alapján véleményezési jogkörében eljáró. Berettyóújfalu Önkormányzat 
Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

• ■ • ■; : • . - !•§•

Berettyóújfalu Város területén 2012. január 01-től a szilárd hulladék elszállításáért 
ártalmatlanításáért és tárolásáért az alábbi díjat kell a közszolgáltató részére fizetni:

1. / 120 literes kuka ürítési díja magánszemélyek számára: 3 12-, 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 zsákszállítási szolgáltatással 162-, Ft/db.

. - 1;  t . V  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.

' • ■: V . 3.§.

A rendelet 1 §-ában megállapított díjak Általános Forgalmi Adót nem tartalmaznak.
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4.§

1. /-Ez a rendelet 2012. január 01. napján lép hatályba. A hatályba lépéssel egyidejűleg 
Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete települési szilárd 
hulladékkezelés, díjának megállapításáról szóló 27/2010. /XII. 17./ önkormányzat 
rendelete hatályát veszti.

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

Dr. Ökrös Zoltán 
jegyző

i • •
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Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testületének

27/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete
• Üoérkfi;-'í!ct:

ZU'il • í!V

a szilárd hulladékkezelés 2011. évi díjának megá 1 lapításálÁl—ováció: 1/ . d .

; !|:t ^  Q - / ö  £ p i (

Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 8.§ / l /  bekezdésében, a 16.§ / l /  
bekezdésében, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLII1. 
/továbbiakban Hgt./ 23.§-ban kapott felhatalmazás alapján a 64/2008. /111. 28./ 
Komi. sz. rendeletben foglaltak figyelembe vételével, Berettyóújfalu Város 
Önkormányzata Képviselő-testülete szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
12/2008. /IV. 25./ sz. rendelet 2. sz. melléklet 3. pontja alapján véleményezési 

jogkörében eljáró Berettyóújfalu Önkormányzat Pénzügyi Bizottság 
véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1 .§.

Berettyóújfalu Város területén 2011. január 01-től a szilárd hulladék 
elszállításáért ártalmatlanításáért és tárolásáért az alábbi díjat kell a 
közszolgáltató részére fizetni:

1. / 120 literes kuka ürítési díja magánszemélyek számára: 297.- Ft/ürítés.

2. / 240 literes kuka egyszeri ürítési díja 594.- Ft/ürítés.

3. / 1100 literes gurulós konténer 2.724.-Ft/ürítés

4. / Zsákos hulladékszállítás: szolgáltató emblémájával ellátott és általa
forgalmazott 60 literes hulladékgyűjtő zsák szállítási szolgáltatással 
154.- 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 l.§-ában megállapított díjak Általános Forgalmi Adót nem 
tartalmaznak.
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1. / Ez a rendelet 2011. január 01. napján lép hatályba. A hatályba lépessel 
egyidejűleg Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete települési 
szilárd hulladékkezelés díjának megállapításáról szóló 37/2009. (XII. 23.) sz. 
rendeleté hatályát veszti.

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

4.§.

M uraközi István sk. 
polgármester

Dr. Öki ös Zoltán sk. 
jegyző

A fónyttiií sóiul »»/, orMoil példányról 
kAs/.ült, iniiuii'.nhen iiioj’,egyezik.

B c r c tty ó ú jla lu ^ ’ív  h ó & n a p
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Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testület

37/2009. (XII. 23.) sz. rendelete

a szilárd hulladékkezelés díjának megállapításáról

Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. tv. 8. § (1.) bekezdésében, a 16. § (1.) 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.

l .§ .

Berettyóújfalu Város területén 2010. január 01-jétől a szilárd hulladék elszállításáért, 
ártalmatlanításáért és tárolásáéit az alábbi díjat kell a közszolgáltató részére fizetni:

\J 120 literes kuka ürítési díja magánszemélyek számára: 287-, Ft/ürítés

2 J 240 literes kuka egyszeri ürítési díja 574-, Ft/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.

5./ A díjfizetés alól mentesülnek az olyan háztartásban élők, ahol csak 70 éves kort 
betöltött személyek laknak.

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.
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3.§.

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

1. / Ez a rendelet 2010. január 01. napján lép hatályba. A hatályba lépéssel
egyidejűleg Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete települési 
szilárd hulladékkezelés díjának megállapításáról szóló 29/2009. (X. 01.) sz. 
rendelete hatályát veszti.

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

4.§.
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Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testület 

34/2009. (X. 30.) sz. rendelete

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 
34/2006. (XII. 01.) sz. rendelet módosításáról

Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 16. §. (1.) bekezdésében, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 
2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján a 
34/2006. (XII.01.) sz. rendeletét az alábbiak szerint módosítja.

: ; ' 1. §•

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

8. §. (9.) A településen keletkező komposztálásra alkalmas növényi hulladék 
elhelyezésére a Képviselő-testület az alábbi helyet jelöli ki: Bihari 
Hulladékgazdálkodási Kft. hulladékkezelő telepe (47. számú főút 43-44. km).

2. §.

Ez a rendelet 2009. október 30. napján lép hatályba.

Szeifert Ferenc sk. 
polgármester

Dr. Ökrös Zoltán sk. 
jegyző





Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

29/2009. (X.01.)/ sz. rendelete 

a szilárd hulladékkezelés díjának megállapításáról

Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 8.§ / l /  bekezdésében, a 16.§ /1/ 
bekezdésében, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII 
/továbbiakban Hgt./ 23.§-ban kapott felhatalmazás alapján a 64/2008. /III.28./ 
Komi. sz. rendeletben foglaltak figyelembe vételével az alábbi rendeletet alkotja.

Berettyóújfalu Város területén 2010. január 
elszállításáéit ártalmatlanításáért és tárolásáért 
közszolgáltató részére fizetni:

01-től a szilárd hulladék 
az alábbi díjat kell a

1./ 120 literes kuka ürítési díja magánszemélyek számára: 270.-
Ft/ürítés.

2 ./ 240 literes kuka egyszeri ürítési díja 540.-Ft/ürítés.

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.

5. / A díjfizetés alól mentesülnek az olyan háztartásban élők ahol csak 70
éves kort betöltött személyek laknak.

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 m eg .

3*§.

A rendelet l§-ában megállapított díjak Általános Forgalmi Adót nem
tartalmaznak.
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4.§.

1.7 Ez a rendelet 2010. január 1. napján lép hatályba. A hatályba lépéssel 
egyidejűleg Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselö-testülete települési 
szilárd hulladékkezelés díjának megállapításáról szóló 33/2008. (IX.26.) sz. 
rendeíete hatályát veszti.

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

Szeifert Ferenc 
polgármester

Dr. Ökrös Zoltán 
jegyző



Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete

2/2009. (I. 30.) sz. rendelet

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 
34/2006. (XII. 01.) sz. rendelet módosításáról

Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 16. §. (1.) bekezdésében, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 
2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján a 
34/2006. (XII.01.) sz. rendeletét az alábbiak szerint módosítja.

1. §•

A rendelet 5. §-a az alábbi (5.) bekezdéssel egészül ki:

5. §. (5.) Szünetel a közszolgáltatási jogviszony, ha az ingatlantulajdonos az
ingatlant legalább 1 hónapig nem használja, feltéve, hogy a szünetelés 
várható időtartamát legalább 8 nappal korábban írásban bejelenti a 
közszolgáltatónak. A bejelentésben foglaltak valódiságát a 
közszolgáltató jogosult ellenőrizni. Az ingatlan újbóli használatba 
vételét az ingatlantulajdonosnak írásban be kell jelenteni a 
közszolgáltatónak.

2. §•

A rendelet 9. §-a az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki:

9. § (4) Ahol a közszolgáltató a gyűjtőedényben elhelyezett hulladék
begyűjtését gépjárművel nem biztosítja, a közszolgáltató és az 
ingatlantulajdonos ezen rendeletben foglalt feltételek szerint 
megállapodhat a hulladék műanyagzsákban való elszállításáról.

3. §.

A rendelet 17. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:





17- § (1) Aki:

a. ) lakcímváltozás (tulajdonosváltozás) vagy egyéb ok folytán a közszolgáltatás 
igénybevételére kötelezetté válik, és a kötelezetté válástól számított 8 napon belül 
nem jelenti be a közszolgáltató felé személyes adatait,

b. ) a gyűjtőedényt, valamint a lomtalanítás során elszállítandó hulladékot úgy helyezi 
ki, hogy a jármű és a gyalogos forgalmat akadályozza, másokat baleset vagy 
károkozás veszélyének tesz ki, a város természetes és épített környezetét szennyezi,

feltéve, hogy cselekménye magasabb szintű jogszabályban meghatározott 
szabálysértést nem valósít meg, szabálysértést követ el és harmincezer forintig 
terjedő pénzbírsággal sújtható.

4- §-

Ez a rendelet 2009. február 1. napján lép hatályba.

Szeifert Ferenc sk. 
polgármester

Dr. Ökrös Zoltán sk. 
jegyző





KIVONAT
Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testületd

BIHARI KPTo

Beérkezett:

2008 Hö- o l

2008. szeptember 25-én megtartott ülése iegyzökönyvébokiöadó:

394/2008. (IX. 25.) sz. határozat

Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete kéri a Bihari 
Hulladékgazdálkodási Kft-t, hogy a 2008. október 1. és 2009. január 31. között 
teljesített lakossági hulladékszállítási szolgáltatás esetében a 2008. október 1-től 
hatályos új szolgáltatási díj és a korábbi szolgáltatási díj különbözeiének az 
önkormányzat által a 33/2008. (IX. 26.) sz. rendelet szerint átvállalt 50%-át a számlán 
kedvezményként tüntesse fel.

Határidő: azonnal
Felelős: Szeifert Ferenc polgármester

Szeifert Ferenc sk. 
polgármester

Dr. Ökrös Zoltán sk. 
jegyző

A kiadmány hiteles.

Berettyóújfalu, 2008. október 2.

Kállai Károlyné 
titkársági ügyintéző
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KIVONAT
Berettyóújfalu Város önkormányzata Képviselö-testüIete 

2008. szeptember 25-cn megtartott ülése jegyzőkönyvéből

394/2008. (IX. 25.) sz, határozat

Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testíiiele kéri a Bihari 
Hulladékgazdálkodási Kfi-1, hogy a 2008. október 1. és 2009. január 31. között 
teljesített lakossági hulladékszállítási szolgáltatás esetében a 2008. október 1 -löl 
hatályos új szolgáltatási díj és a korábbi szolgáltatási díj különbözeiének az 
önkormányzat által a 33/2008. (IX. 26.) sz. rendelet szerint átvállalt 50%-át a számlán 
kedvezményként tüntesse fel.

Határidő: azonnal
Felelős: Szedet i Ferenc polgármester

Szeifert Ferenc sk. 
polgármester

Dr. Ökrös Zoltán sk. 
jegyző

A kiadmány hiteles.

Berettyóújfalu. 2009. június 5.

a • -

Kállai Kátjqlyné 
titkársági ügyintéző





Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testül ele 

34/2008. (IX. 26.) sz. rendelete

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról 
szóló 34/2006. (XII. 01.) sz. rendelete módosításáról

Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-lestülete a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.§. (1) bekezdésében, valamint a 
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII (továbbiakban Hgt.) 23.§-ában 
kapott felhatalmazás alapján a 34/2006. (XII. 01.) sz. rendeletét az alábbiak 
szerint módosítja.

i .§ .

A rendelet 8.§. (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

8.§. (3) A hulladék begyűjtésének, elszállításának rendje, gyakorisága: az 
ingatlantulajdonosok lakótelepi lakások esetén hetenként legalább 
két alkalommal, a város más területein -  kertvárosi, családi házas 
beépítésű területein -  legalább heti egy alkalommal kötelesek a 
települési szilárd hulladék elszállítását igénybe venni.
A közszolgáltató munkaszüneti napok miatti ürítési nap 
áthelyezéséről az ingatlantulajdonosokat hirdetményben köteles 
tájékoztatni.

2. §•

Ez a rendelet 2008. október 1. napján lép hatályba.

Szeifert F e r e n c ^ V v 0r 0 j r \  
polgármester/ V

Dr. Ökrös Zoltán sk. 
jegyző





Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

33/2008. (IX. 26.) sz. renclelete 

a szilárd hulladékkezelés díjának megállapításáról

Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. tv. 8.§ (1) bekezdésében, a 16.§ (1) bekezdésében, valamint a 
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII (továbbiakban Hgt.) 23.§-ban kapott 
felhatalmazás alapján a 242/2000 Korm. sz. rendeletben foglaltak figyelembe vételével 
az alábbi rendeletet alkotja.

l.§.

Berettyóújfalu Város területén 2008. évben a szilárd hulladék elszállításáért, 
ártalmatlanításáért és tárolásáért az alábbi díjat kell a közszolgáltató részére fizetni:

1. / 120 literes kuka ürítési díja magánszemélyek számára: 263.- Ft/ürítés.

2. / 240 literes kuka egyszeri ürítési díja 526.-Ft/ürítés.

3. / 1100 literes gurulós konténer 2.409.-Ft/ürítés

4. / Zsákos hulladékszállítás: szolgáltató emblémájával ellátott és általa
forgalmazott 60 literes hulladékgyűjtő zsák szállítási szolgáltatással: 140.- 
Ft/db.

5. / A díjfizetés alól mentesülnek az olyan háztartásban élők, ahol csak 70 éves kort
betöltött személyek laknak.

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

3.§.

4.§.

Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete az l.§-ban megállapított 
fogyasztói árban megjelenő áremelés 50%-át a 2008. október 1-től 2009. január 31-ig 
teljesített szolgáltatás esetében a lakossági fogyasztóktól kedvezményként átvállalja.

5. §.

Ez a rendelet 2008. október 1. napján lép hatályba. A hatályba lépéssel egyidejűleg 
Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete települési szilárd 
hulladékkezelés díjának megállapításáról szóló 29/2007. (X. 05.) sz. rendelete hatályát 
veszti.

Dr. Ökrös Zoltán sk.
jegyző





4.§.

Ez a rendelet 2007. október 15. napján lép hatályba. A hatályba lépéssel 
egyidejűleg Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 
települési szilárd és folyékony hulladék közszolgáltatási díj meghatározásáról 
szóló 32/2006. (XII. 01.) sz. rendelet 1-2.§-a hatályát veszti.

Szeifert Ferenc sk. Dr. Ökrös Zoltán sk.
polgármester jegyző





Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

29/2007. (X.05.) sz. rendelete

a szilárd hulladékkezelés díjának megállapításáról

Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. tv. 8.§. (1) bekezdésében, a 16.§. (1) bekezdésében, valamint a 
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. (továbbiakban: Hgt.) 23.§-ban kapott 
felhatalmazás alapján a 242/2000. Komi. sz. rendeletben foglaltak figyelembe 
vételével az alábbi rendeletet alkotja:

l . § .

Berettyóújfalu város területén 2007. évben a szilárd hulladék elszállításáért, 
ártalmatlanításáért és tárolásáért az alábbi díjat kell a közszolgáltató részére fizetni:

1. / 120 literes tároló edényzet díja magánszemélyek számára: 222,80.-Ft/ürítés.

2. / 240 literes tároló edényzet egyszeri ürítési díja: 445,50.-Ft/ürítés.

3. / 1100 literes gurulós konténer ürítési díja: 2.041,90.-Ft/ürítés.

4. / Zsákos hulladékszállítás: szolgáltató emblémájával ellátott és általa
forgalmazott 60 literes hulladékgyűjtő zsák szállítási szolgáltatással: 119,20.- 
Ft/db.

5. / A díjfizetés alól mentesülnek az olyan háztartásban élők, ahol csak 70 éves kort
betöltött személyek laknak.

2-§.

1. / Flulladékgyűjtő zsákot a szolgáltatónál 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 az igénybe vevő külön szerződésben állapodik meg.

3.§.

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




