
Györe Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

5/2010. (XII.28.) sz. rendelete 

a köztisztaságról, valamint a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos 
helyi közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről szóló 3/2003.(II.03.) Sz . helyi rendelet 

módosításáról 

Györe Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV 
Tv. 16. § (1 ) bekezdésében, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. Törvény 23.§
ában kapott felhatalmazás alapján, különös figyelemmel a 242/2000. (Xll 23.) Korm. rendeletben, 
illetve a 213/2001. (Xl . 1 4.) Korm. rendeletben foglaltakra a köztisztaságról, valamint a települési 
szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos helyi közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről 
szóló 3/2003.(ll.03.) Sz. helyi rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 

1.§ 

(1) A rendelet 1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet l. sz. melléklete lép. 

2.§ 

( l) Jelen rendeletben szabályozott díj változásának kezdő időpontja: 2011. január 1. 

3. § 

Hatályba léptető és záró rendelkezések 

(1) E rendelet 2011. január l-jén lép hatályba. 
(2) A rendelet kihirdetéséröl a körjegyző gondoskodik. 
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A rendeletet a Képviselő-testület 20 l 0. december 15. napján megtartott ülésén fogadta el. A 
rendelet kihirdetésének napja: 2010. december 28. 

l} 
Visnyei Gabriellá')„i 

körjegyző \ 



!.számú melléklet 

Györe Község 2011. évre szóló hulladékszállítási és kezelési költségei 

Megnevezés Ft/év 

Közvetlen anyagköltség és anyagi jellegű szolgáltatások 272.932,-

Közvetlen bérköltség és személyi jellegű költségek 508.613,-

Amortizációs költség 315.432,-

Karbantaitási költségek, fenntartási költségek 174. 14 7, -

Egyéb közvetlen költségek ____ -----·-------„··· ____ _ „ _____ l l_. 700,- „„- . 

KÖZVETLEN KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN l.282.824,-

Üze1ni általános költségek 
Vállalati általános kö!tségek 
Egyéb ráforditások 
Szán1lázási, postázási költség 

KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN 
Eredmény 
TELJES ÁRBEVÉTEL 

Ürítési díj 

35.419,-
23.359,-

13.759,-

288.000,-

1.643.361,-
. ------ --·-- __ __JG}7 5_,_: ____ _ 

3.149.577,-

239 Ft/ürítés+ 25'Yo áfa 

A kalkuláció 253db 110-120 literes edény heti egyszeri ürítésére vonatkozik. 

A tételek költségve!és csak a jelenlegi állapotnak felel meg, amely a 2000. évi LXIJJ. Tv-ben előír! 
beruházás;, rekultivációs és utógonciozási költségeket !arta!tnazzo. Nern tarta?rnazza o_fenti /örvényben 
előfrt szerves hullaciék és cso1nagolóeszköz hulladék külön gJ1űjtésé11ek é kezelésének kölrségeit. 

Nem tartalmazza továhhá a Dél-Balaton-Sió völgye regionális hulladékgazdálkodási program 
létesítése során a 2011. év jólyamán felmerülő -- Önkormányzafoka! lerheléi öneréi időszaki 

finanszírozásának köliségeit. 


