
Csonkamindszent Községi Önkormányzat 
9/2011.(XIl.16.) KT. Rendelet 

a hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 8/2002. (XII. 11.) KT. Rendelet módosításáról 

Csonkamindszent Községi Önkormányzat Képviselőtestülete (továbbiakban: képviselő-testület) a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.§ (!) bele-ének, és a település tisztaságának 
fenntartása és a települési szilárd hulladékkal összefüggő kötelező helyi közszolgáltatás szabályozása 
érdekében, az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 1995. évi XLII. T'v 2.§ 
alapján és a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. Tv 23.§-ában kapott felhatalmazás alapján 
figyelemmel e törvényekben, valamint a 242/2000. (XII. 23.) Korm. Rendeletben, és az 1/1986 (Il.21.) 
ÉVMEÜM együttes rendeletben foglaltakra a következő rendeletet alkotja: 

1.§ 

Csonkamindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2002.(XIl. l l .) KT rendeletének 1. 
számú melléklete helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

1. sz. melléldet 
Csonkamindszent 2012. évre szóló hulladékszállítási és -kezelési költségei 

MEGNEVEZÉS 

Közvetlen anyagköltség és anyagi jellegű szolgáltatások 
Közvetlen bérköltség és személyi jellegű költségek 
Amortizációs költség 
Karbantaitási, fenntartási költségek 
Egyéb közvetlen költségek 
KÖZVETLEN KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN 

Üzemi általános költségek 
Vállalati általános költségek 
Egyéb ráfordítások 
Számlázási, postázási költség 
KÖLTSÉGEK ÉS RÁIIORDÍTÁSOK ÖSSZESEN 
Hulladékkezelés díja 

Eredmény 

TELJES ÁRBEVÉTEL 

Ürítési díj *: 139 Ft/ürítés+ ÁFA 

2012. évi 
Ft/év 

50.361 
66.556 
34.314 
29.628 

328 
181.187 

1.726 
1.864 

745 
3.500 

189.022 
236.133 

7.976 

433.131 

A kalkuláció 60 db 110 literes szabvány hulladéktároló edény heti egyszeri ürítésével készült. 

*A tételes költségvetés csak a jelenlegi állapotnak felel meg, amely a 2000. évi XLIII. törvényben 
előht beruházási, rekultivációs és utógondozási költségeket tartalmazza. Nem tartalmazza a fenti 
törvényben előírt szerves hulladék és csomagolóeszköz hulladék külön gyűjtésének és kezelésének 
költségeit. 
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2. § 

Ez a rendelet-módosítás 2012. január l -jén lép hatályba. 

Csonkamindszent, 2011. december 15. 

,f"<JnJ:, �, 11 A,<\. ·

szabó Mónika 
polgármester 

Záradék: 
Elfogadta a Képviselő-testület a 2011. december 15-ei ülésén. 
Kihirdetve: 2011. december 16-án. 
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Dr. Karakán Béla 
jegyző e, 
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Dr. Karakán Béla ." 

jegyző G• 


