
Kárász község Önkormányzat képviselő-testületének 9/2011./XII.30./ sz. önkormányzati ?'aic.; 
rendelete a köztisztaságról, valamint a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi vd" 
közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről szóló 8/2002./Xll.31./ sz. önkormányzati � 
rendeletének kiegészítésére. �l· 

\L ... vt\�1 

Kárász község Önkormányzatának képviselö-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. Törvény /Ötv./ 16.§/1/ bekezdésében, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi 
XLIII.Törvény /Hgt./ 23.§-ában kapott felhatalmazás alapján különös figyelemmel a 242/2000. 
/XII.23./ Korm. rendeletben, valamint a 213/2001./XI. 14./ Korm. rendeletben foglaltakat 
figyelembe véve alkotta meg a 8/2002./XII.3  l ./ számú önkormányzati rendeletét, melyet az 
alábbiak szerint egészít ki: 

1. § 

„1. számű melléklet 

Kárász község 2012. évre szóló hulladékszállítási és kezelési költségei: 

MEGNEVEZÉS 
közvetlen anyagköltség és anyagi jellegű szolgáltatások 
közvetlen bérköltség és személyi jellegű költségek 
amortizációs költség 
karbantartási, fenntartási költségek 
egyéb közvetlen költségek 

közvetlen költségek összesen: 

üzemi általános költségek 
vállalati általános költségek 
egyéb ráfordítások 
számlázási, postázási költség 

költségek és ráforditások összesen: 

hulladékkezelés díj a 
hulladékudvar üzemeltetési költségei 

eredmény 

teljes árbevétel 

ürítési díj: 233 Ft/ürítés +ÁFA 

A kalkuláció 13 3 db 110 literes edény heti egyszeri ürítésével készült ! 

Ft/év 
247. 718 
332.780 
171.569 
134.313 

1.640 

888.020 

18.018 
18.165 

5.449 
3.500 

933.152 

567.450 
57.790 

55.263 

1.613.655 

Ennek figyelembe vételével a hulladékkezelés díja 2012. évben 
134.286.-Ft+ÁFA/HÓ 

t 



„2.sz. Melléklet 

Szászvár tetületén létesített hulladékudvar 2012. évre vonatkozó költségei, valamint azok 
lakosegyenérték alapján történő felosztása. 

ÜZEMELTETÉSI KÖLTSÉGEK 

ISPNKA használati díj ---
bérköltség 

Engedélyezési eljárás 
--------

Fenntartási költségek 

összesen 

627.413 

86.201 
- - --------

89.763 

251.337 

1.054.715 

ÉSZAK BARANYAI HULLADÉKGYŰJTŐ - KÖRZET /SZÁSZY Á R  

település 
---·----

Kismányok 

Nagymányok 

Kárász 

M agyaregregy --
Szászvár 

Lakos egyenérték ---

2.512 

5,48 

36,7 

375 5,48 

57.790 
---- · 

387. 119 -----
57.790 

·---··------·-----·· --··-·· -----···-

833 12,17 128.372 -+- -··-·------·� ··----�- - ·· --.- ··-···-��----·-- 1--- ·---

2.583 37,74 398.061 -
Vékény 166 �---------.-·�-------·---1---

2,43 25 . .  582 

6.844 

2.§ 

···-·-··----·----· ·-··----···-„-

100 1.054.715 

Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, a díjváltozás kezdő időpontja 2012. január hó 1. 

&Jl l .  december 15. 

l'.ép Péter 
polgátmester 

Kihirdetési záradék: 

sf,f tn11 JG 
Havasiné Szokol;·

isuJsanna 
jegyző 

Jelen rendelet Kárász község önkonnányzat hirdetőtábláin történő elhelyezéssel kihirdetve. 
Kárász, 2011. december 30. 

~ 
Havasiné Szokoly Zsuzsanna 

jegyző 


