
Györe Község Önkormányzat 
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412006. (Xll.30.) györei ör. 
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a köztisztaságról, valamint a teleplllési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos helyi
közszolgáltat:1sról és annak kötelező igénybevételéről szóló 3/2003. (11.03.) számú helyi 

rendelet módosításáról 

Györe Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi
XLJIT. törvény 23.§-ában kapott felhatalmazás alapján, különös figyelemmel a 242/2000. 
(XIL23.) Konn. rendeletben, illetve a 213/2001. (XI.14.) Konn. rendeletben foglaltakra a 
köztisztaságról, valamint a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos helyi 
közszolgáltatásról, és annak kötelező igénybevételéről szóló 3/2003. (IJ.03.) számú helyi 
rendeletet (ti,vábbíakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja: 

!.§ 

A Rendelet 1. számú n1ellékletc az alábbiak s:1:crint módosul: 

Györe Község 2006. évre szóló hulladékszállítási és ke:1:elési költségei: 

Megnevezés 

Közvetlen anyagköltség és anyagi jellegű szolgáltatások 
Közvetlen bérköltség és személyi jellegű költségek 
Hulladékkezelés dija 
Amortizációs költség 
Karbantartási, fenntartási költségek 
Egyéb közvetlen költségek 

KÖZVETLENkÖLTSÉGEK ÖSSZESEN 

Üzemi általános költségek 
Vállalati általános költségek 
Egyéb ráfordítások 
Felhalmozási alap 
Csatlakozási díj· 
Számlázási, postázási költség 

KÖLTSEGEK ES RAFORDITASOK ÖSSZESEN 

Eredmény 
TELJES ÁRBEVÉTEL 

283.259 Ft 
543 593 Ft 
273.362 Ft 
124 724 Ft 
125 409 Ft 

45 928 Ft 

1.396.274 Ft 

85 555 Ft 
160.416 Ft 

27 271 Ft 
18.816 Ft 

211.200 Ft 

1.899.532 Ft 

139 615 Ft 
2039147 Ft 

Ürítési díj: 155Ft/ úrítés + 20% áfa 

A kalkuláció 253 db 110-120 literes edény heti egyszeri ürítésére vonatkozik. 
A tételes költségvetés csak a jelenlegi állapotnak felel meg, amely a 2000. évi XLIII. 
törvényben előírt beruházási, rekultivációs és ut.ógondozási költségeket tartalmazza. Nem 



tartalmm�.:r,a a fenti törvényben előírt szerves hulladék és csomagolóe�zköz hulladék külön 
gyííjté�ének és kezelésének költségeit. 

Nem tartalmazza továbbá a Dél-Balaton és Sió völgye regionális hulladékgazdálkodási 
program létesítése során - a 2006. év folyamán felmerülő - Önkom1ányzatokat terhelő öneré\
időszaki finanszírozásának költségeit. 

2.§ 

A díjváltozás kezdő időpontja: 2007. január 1. 

3.§ 

Hatályba léptető és záró rendelkezések 

(1) E rendelet 2007. január l-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg a köztisztaságról, 
valamint a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos helyi közszolgáltatásról 
és annak kötelező igénybevételéről szóló 3/2003. számú helyi rendelet módosított 
rendelkezési hatályukat vesztík. 

(2) E rendeletet a Képviselő-testület 2006. december 29-i ülésén alkotta meg. 

Györe, 2006. december 29, 

polgár 

Ztirlldék: 

A rendelet kiliirdetésé11ek napja: 006. december 30. 

J�olfl-C)�� da Gabriella j 
( 

kőrjegyző 
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