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rendelet módosításáról 

Györe Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzaiokról s:.>.óló J990. •cv:
LXV. törvény 16.§ (!) bekezdésében, valamint a hulladékgazdálkodásról u.c'ilú 20110. '·'"' 

XLIII. törvény 23.§-ában kapott felhatalmazás alapján, különös figyelemmel a 242/2000.
(XII.23.) Korm. rendeletben, .illetve a 213/2001. (XI.14.) Korm. rendeletbe11 fog!a\ta.krn 1: 

köztisztaságról, valamint a települési szilárd hulladék kezdésével kapcsolatos hdy:
közszolgáltatasról, és annak kötelező igénybevételéről szóló 3/2003. (ILOJ.) s:dmiú hely:
rendeletet (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja;

1.§ 

A Renddct 1. számú melléklete az alábbiak szerint módosul:

Gyiire Kiizség 2006. évre $zóló hulladékszállitási és kezelési költségei:

Megnevezés 

Közvetlen anyagköltség és anyagijellegű szolgáltatások 241.533 Ft 
Közvetlen bérköltség és személyi jellegű költségek 467.538 Ft
Hulladékkezelés dija 273.362 Ft 
Amortizációs költség l l 3 .603 Ft 
Karbantartási, fenntartási költségek 101.698 Ft
Egyéb közvetlen költségek 38.947 Ft 
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Üzemi általános költségek 
Vállalati általános költségek 
Egyéb ráfordítások 
Felhalmozási alap 
Csatlakozási díj 

73.695 Ft 
138.178Ft 

23.490 Ft 
18.816 FI 

Számlázási, postázási költség 211.200 Ft 
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Eredménv 119.868 Ft 
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Ürítési di,i: 146Ft/ ürilé� + 15'Y., <íf:o 

A kalkuláció 240dbl10·120 literes edény heti egyszeri ürítésére vonatkozik. 
A. tételes költségvetés csak a jelenlegi t\lh•pomak Jelel meg, amely a :2IJ:J1 
törvényben előírt beruházúsi, rdrnltivóciós és utógondozási köllségekct wr111.1.·. 



tartalmazza a fenti törvényb�n előírt szerves hulladék és csomagolóeszköz hulludék kilki1• 
gyűjtésének és kezelésének költségeit. 
Nem tartalmazza továbbá a Dél"Balaton és Sió völgye regionális hulladékgm�dáLko'1(1si
program létesítése során � a 2006. év folyamán felmerülő - Önkormányzatokat terhek\ ön(;t 6
időszaki finanszírozásának költségeit. 

2.§ 

A díjváltozás kezdő ídlípontja: 2006. január 1.

3.§ 

Hatályba léptető és záró rendelkezések 

(1) E rendelet 2006, január l-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg a köztisztas;\gró!,
valamint a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos helyi közszolgáítalú1:;ról 
és annak kötelező igénybevételéről szóló 3/2003. számű helyi rendelet mó<losi:.oít
re11delkezési hatályukat vesztik. 

(2) E rendeletet a Képviselő-testület 2005. december 21-i Ulésén alkotta meg. 

Györe, 2005. december 22,

A rendelet kihirdetésének napja: 2005. december 30.


