Márkó Község Önkormányzata
Képviselő testületének
11/2010. (XII.10.) rendelete
A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásokról
szóló 6/2010. (V.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Márkó Község Önkormányzatának képviselő testülete a települési szilárd hulladék
kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásokról szóló 7/2010. (V.19) önkormányzati rendeletet
az alábbiak szerint módosítja:
1.§ A Rendelet 1. számú mellékletének helyébe ezen rendelet 1. számú melléklete lép.
2.§ Ezen rendelet a hulladékfeldolgozó 2011. évi üzembe helyezésével lép hatályba.
3.§ A rendelet kihirdetéséről a körjegyző a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglalt
módon gondoskodik.
Márkó, 2010. december 2.

Hartmann Antal
Polgármester

Láng Zsanett
körjegyző

Kihirdetve: 2011. december 10.

Láng Zsanett
Körjegyző

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatás kéttényezős
igénybevételi díjának legmagasabb mértéke
1.) A közszolgáltatás igénybevételének éves díja az alapdíj (rendelkezésre állási díj)
és az ürítési díj összege.
2.) Az alapdíj (rendelkezésre állási díj) önálló ingatlanonként, feltéve ha az ingatlanon
felépítmény van, évente 52 hétre fizetendő díj összege:
221,00 Ft/hét + ÁFA.
3.) A havi díj ennek 1/12-ed része.
4.) Az ürítési díjat a gyűjtőtartályok számának, a tartályok űrméretétől függő egyszeri ürítési
díjának és az ürítések számának szorzataként kell megállapítani.
5.) A havi díj ennek 1/12-ed része.
6.) A háztartási hulladék gyűjtésére rendszeresített szabványos edények egyszeri ürítési díja:
Típus:

Egyszeri ürítési díj:
Ft/ürítés + ÁFA
165,60
220,80
303,60
331,20
662,40
993,60
1.821,60
2.125,20
3.036,00

6.1.) 50-60 literes tartály
6.2.) 70-80 literes tartály
6.3) 110 literes tartály *
6.4.) 120 literes tartály
6.5.) 240 literes tartály
6.6.) 360 literes tartály
6.7.) 660 literes tartály
6.8.) 770 literes tartály
6.9.) 1100 literes tartály

* 110 literes tartályra szerződést kötni csak 2011. január 1-jét megelőzően van lehetőség.
7.) Műanyag zsák eseti ürítésének díja megegyezik az azonos űrtartalmú edény ürítési díjával,
amennyiben a szerződött mennyiségen felül keletkező eseti hulladék gyűjtésére
vásárolják.
8.) A műanyag zsák ára egyéb esetben az azonos űrtartalmú edény ürítési díjával és az alapdíj
összegével megegyező:
Típus:

Alapdíj
Ft/db + ÁFA
8.1.) 60 literes zsák
221,00
8.2.) 80 literes zsák
221,00
8.3) 110 literes zsák 221,00

Ürítési díj
Ft/db + ÁFA
165,60
220,80
303,60

Zsák eladási ára:
Ft/db + ÁFA
386,60
441,80
524,60

