
Györe�özség Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

6/2011. (XII.14.) sz. rendelete 1 fV:;'-

a köztisztaságról, valamint a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos ""'.)�8 
helyi közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről szóló 3/2003.(11.03.) Sz. helyi rendelet � 

módosításáról ,.. I '-h . 

.. l,lr.., ti\(;�·� 
Györe Község Onkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szól

. 

ó 1990. évi LXV. 

~ Tv. 16. §(! )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. (XI.14.) Korm. rendeletben foglaltakra a köztisztaságról, valamint a települési 
szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos helyi közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről 
szóló 3/2003.(Il.03.) Sz. helyi rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 

1.§ 

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

2.§ 

(!) Jelen rendeletben szabályozott díj változásának kezdő időpontja: 2012. január 1. 

3. § 

Hatályba léptető és záró rendelkezések 

(!) E rendelet 2012. január l-jén lép hatályba. 
(2) A rendelet kihirdetéséről a kö1jegyző gondoskodik. 

Györe, 2011. december 14. 

lt 1 Visnyei Gabrie la 
körjegyző 

Záradék: 

A rendeletet a Képviselő-testület 2011. december 7. napján megtartott ülésén fogadta el. A 
rendelet kihirdetésének napja: 2011. december 14, .. /+o IW EG
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! .számú melléklet 

Györe Község 2012. évre szóló hulladékszállítási és kezelési költségei 

Megnevezés 

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

Üzemi általános költségek 
Vállalati általános költségek 
Egyéb ráfordítások 
Számlázási, postázási költség 

KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN 
Hulladékkezelés díja 
Eredmén 

TELJES ÁRBEVÉTEL 

Ft/év 

353.883,-
475.400,-
245.098,-
191.875,-

2.343,-
1.268.599,-

25.740,-
27.946,-

8.384,-
288.000,-

1.618.669,-
1.393.462,-

78.947,-

3.091.078 ,-

Ürítési díj 258 Ft/ürítés + 27% áfa 

A kalkuláció 230 db 110-120 literes edény heti egyszeri ürítésére vonatkozik. 

A tételek költségvetés csak a jelenlegi állapotnak felel meg, amely a 2000. évi LXIIL Tv-ben előírt 
beruházási, rekultivációs és utógondozási költségeket tartalmazza. Nem tartalmazza afenti törvényben 
előírt szerves hulladék és csomagolóeszköz hulladék külön gyűjtésének é kezelésének költségeit. 
Nem tartalmazza a törvényi változások életbelépésével, valamint a Cikói Hulladékgazdálkodási 
Társulás Operatív Tanácsának döntésével kapcsolatban felmerülő többlet költségeket. 


