
HATÁLYOS RENDELETEK 

DÉL-KOM KFT. 
ltirk.: 

2011 D EC 1 :5, 

l-id- 1 l'8 )....\2SL\ 

KISBESZTERCE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
6/2011.(XIl.12) RENDELETE A 

A KÖZTISZTASÁGRÓL, VALAMINT A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL 
KAPCSOLATOS HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL ÉS ANNAK KÖTELEZŐ 

IGÉNYBEVÉTELÉRŐL SZÓLÓll/2002.(Xll.6) SZ. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

Kisbeszterce Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. ev1 LXV. Törvény (Ötv.) 16.§ (1) bekezdésében, valamint a 
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. Törvény (Hgt.) 23.§-ában, a 64/2008.(III.28.) 
Korm rend, valamint a 213/2001. (XI.14.) Korm. rendeletben foglalt felhatalmazás alapján a 
Köztisztaságról , valamint a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról 
és annalc kötelező igénybevételéről szóló 13/2002.(XII.12.) sz. rendeletet (továbbiakban :R) a 
következőkben foglaltak szerint módosítja: 

1.§ 

A R. közszolgáltatás díja című fejezet 12. §-a az alábbi bekezdésekkel egészül ki: 

(3)A közszolgáltatás ellátásáért a közszolgáltatót, megillető díjat az Önkormányzat és a 
közszolgáltató közötti szerződésben meghatározott módon kell megállapítani a közszolgáltató 
által végzett költségelemzés alapján. 
(4)A közszolgáltatás díját a képviselő-testület állapítja meg . 
(5)Az alkalmazható díj legmagasabb mértékét és a díjmegállapítás alapjául szolgáló 
költségelemzést a rendelet I. számú melléklete tartalmazza. 
(6)A közszolgáltatás díját egy évre kell meghatározni (továbbiakban: "következő díjfizetési 
időszak") a díjfizetési időszak kezdetét a rendelet I. számú melléklete tartalmazza. 
(7)A képviselő-testület minden év december 15-ig felülvizsgálja a közszolgáltató által 
benyújtott közszolgáltatási díjra vonatkozó javaslatot. E javaslatot a közszolgáltató köteles 
minden év november 15-ig az Önkormányzat részére megküldeni. 
(8)A közszolgáltató által benyújtott közszolgáltatási díj javaslatot a képviselő-testület állapítja 
meg, melyet ki kell hirdetni. 

2.§ 

A R. az alábbi 1. számú melléldettel egészül ki 

!. számú melléklet a 13 /2002. (XII.12.) rendelethez 

A települési szilárd hulladéldrnl kapcsolatos közszolgáltatás díja (közszolgáltatási 
szemétdíj) a 2012. január l-jétől 2012. december 31-ig terjedő díjfizetési időszakra 

1.) A közszolgáltatási feladatok ellátására kizárólagos jogosultsággal rendelkező 
Közszolgáltató 

Dél-Dunántúli Kommunális szolgáltató Kft 

7632. Pécs, Sildósi u.52. 
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2.) A hulladékkezelési közszolgáltatás teljesítésének helye: 

Kisbeszterce Község közigazgatási területe 

3.) A hulladékkezelési közszolgáltatás teljesítésének módja: 

21 db 110 literes edény kétheti egyszeri üdítése 

4.) A rendszeresített gyűjtőedény-egység alapján esedékes havi közszolgáltatási díj: 

21 db szabvány edénynél: 11.239.- Ft/hó+ ÁFA 

5.) Díjfizetési feltételek: 

Az önkormányzat havonta számla ellenében megfizeti a hulladékszállítás díját a 
szolgáltatónak. 

Lakosságot nem terheli külön díjfizetési kötelezettség. 

2.§. 

(!)E rendelet 2012. január I-vel lép hatályba. 
(2) A rendelet ármegállapítása 2012.január 1-2012. december 31-i időszakra vonatkozik. 

Mindszentgodisa, 2011.december 8. 

��Jó!;t 
polgármester 

A kihirdetés napja: 2011. december 12. 

�.{/�_/ 
Dr. Keveyné dr. Bu�ssy Beáta 

körjegyző 

_a?�r 
Dr.Keveyné dr. Buzássy Beáta 

körjegyző 


