
Mátraszele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
8/2010(XII.22.) önkormányzati rendelete

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatás helyi
szabályainak módosításáról

Mátraszele  Község Önkormányzatának  Képviselő-testülete a  16/2009.(XII.21.)  rendelettel,
13/2008.(XII.21.)  rendelettel,  és  21/2004.(XII.30.) rendelettel  módosított  10/2001.(XII.21.)
Kt. számú rendeletét (továbbiakban: R.) a következők szerint módosítja:

1. §.

A R. 3. számú melléklete az e rendelet 1. számú melléklete szerint módosul.

2. §.

A rendelet 2011. január 1. napján lép hatályba.

Mátraszele, 2010. december 14.

Vincze László Balogh Maja
                        polgármester                                                                           körjegyző

Kihirdetési záradék:

A 8/2010.(XII.22.) rendelet kihirdetése 2010.december 22. napján megtörtént.

Mátraszele, 2010. december 22. 

                                   Balogh Maja
                                                 körjegyző



Mátraszele Község Önkormányzatának képviselő-testülete
8/2010.(XII.22.) önkormányzati rendelete 1.számú melléklete

A lakossági hulladékkezelési közszolgáltatás 2011. január 1. – december 31. között
alkalmazandó általános forgalmi adó nélküli díja

1.) A települési szilárd hulladékkezelés 2011. évi egységnyi közszolgáltatási díja:

1.1. egységnyi szállítási díj: 0,98 Ft/l
egységnyi ártalmatlanítási díj: 0,51 Ft/l
egységnyi közszolgáltatási díj: 1,49 Ft/l

1.2. egyéni számlázás díja: 100 Ft/ hó/ háztartás
lomtalanítás   85 Ft/ hó/ háztartás

2.) A  fizetendő  közszolgáltatási  díj  az  egységnyi  díjtételnek  és  a szolgáltatás
mennyiségének,  illetve  a  heti  gyakoriság  szorzata,  növelve  az  egyéni  számlázás
költségével:

Fizetendő közszolgáltatási díj havonta:    878  Ft
 negyedévente: 2.634 Ft

  évente:           10.536 Ft

3.) Az önkormányzat a díj  50 %-ának megfelelő  támogatást nyújt  annak a díjfizetésre
kötelezettnek, aki a 70. életévét  betöltötte, és akinek a háztartásában kizárólag 70.
életévét betöltött személyek élnek.

Az életkor megállapításánál az év első napján fennálló életkort kell figyelembe venni.

Az  önkormányzat  a  díj  100  %-ának  megfelelő  támogatást  nyújt  annak  a  díjfizetésre
kötelezettnek, aki a 75. életévét betöltötte, és akinek a háztartásában kizárólag 75. életévét
betöltött személyek élnek.
Az életkor megállapításán áll az év első napján fennálló életkort kell figyelembe venni.

A díjtámogatás összegét az önkormányzat az éves költségvetése terhére számolja el.

4.) A zsákos szállítás díja 196 Ft/zsák.

Mátraszele, 2010. december 14.

Vincze László Balogh Maja
                                     polgármester                                                                körjegyző


