
Magyaregregy község Önkormányzat képviselő-testületének 7/2011./XII.27./ számú 
önkormányzati rendelete a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról, 
valamint a települési szilárd hulladék gyűjtésével, elszállításával és ártalommentes 
elhelyezésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről szóló 
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.: >-\· 6/2002./XII.17./ számú önkormányzati rendeletének módosításáról , kiegészítéséről. 
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Magyaregregy község Önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló � 
módosított 1990. évi LXV. törvény 16.§ /1/ bekezdésében, a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi 
XLIII. torvény 23.§-ában kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a 242/2000./XII.23./ Konn. 
rendelet, valamint a 213/2001./XI.14./ Korm. rendeletben foglaltak Magyaregregy község tiszta 
képének, valamint a környezet rendjének és tisztaságának fenntartása érdekében alkotta meg a 
6/2002./XII. l 7./ számú önkonnányzati rendeletét, melyet az időközben bekövetkezett változások 
miatt az alábbiakkal módosít, egészít ki: 

1.§ 

A rendelet 14.§ /2/ bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

„/2/ 
A kommunális adó összegét az erre vonatkozó helyi rendelet állapítja meg." 

2.§ 

A rendelet az alábbi 1. számú melléklettel egészül ki: 

„1. számú melléklet 

Magyaregregy községben a szilárd hulladék közszolgáltatásért a közszolgáltató részére fizetendő 
díjak mértéke 2011. január hó l-től kezdődően: 

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 ráfordítások összesen: 

hulladékkezelés díj a 
hulladékudvar üzemeltetési költségei 

eredmény 

Ft/év 

659.222 
884244 
455882 
356888 

4.359 

2.359.595 

47.876 
51.979 
15.594 

3.500 

2.478.544 

960.300 
128.372 
146.842 



teljes árbevétel 3.714.058 

ürítési díj: 240 Ft/ürítés+ 27 % ÁFA 

A kalkuláció 297 db 110 literes edény heti egyszeri ürítésével készült ! 

Ennek figyelembe vételével a hulladékkezelés díja 2012. évben 
308.880.-Ft+27 °/o ÁFA/hó 

3.§ 

A rendelet az alábbi, 2. sz. melléklettel egészül ki: 

„2.sz. Melléklet 

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

ÜZEMELTETÉSI KÖLTSÉGEK 

[i�rA/iZA������1�ti�íj�-===-���-· - - - · -
bérköltség 
Engedélyezési eljárás 

-· ···-····· ---

F enntmiási költségek 
összesen 

86.201 

89.763 

251.337 
······------·----

1.054.715 

É SZAK BARANYAI HULLADÉKGYŰJTŐ - KÖRZET /SZÁSZY ÁR 

település Lakos egyenérték 
---·-·-----+----� 

% 

Kismányok 375 
-----11----

Nagymányok 2.512 
______ , ___ ·-·---------+-----

----------

··----------

5,48 

36,7 

57.790 
---- ·--------

387.119 
------

Kárász 375 5,48 57.790 
--„···---------1----··-··-·-„----------· ·--·-------- --- ....... „ ___________ --···-·---- ,„ __ _ ---···------·· 

Magyaregregy ----
Szászvár 
Vékény 

833 12,17 128.372 
---�--------- · · · -----·-·--·---„---·----------···-----·-····---1 --- ---

2.583 

166 

37,74 398.061 

2,43 25 .. 582 
-- ----------------- ----- ---- ---- --------

6.844 100 1.054. 715 



4.§ 

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

Magyaregregy, 2011. december 12. 

m;:,v; 1 �1i b (\, JQoU.·� 
Fül� Rákosa Ildikó 
polgánnester 

Kihirdetési záradék: 

��l101 
Havasiné Szokoly Zsuzsanna 

jegyző 

Jelen rendelet Magyaregregy község önkonnányzat hirdetőtábláin történő elhelyezéssel kihirdetve. 
Magyaregregy, 2011. december 27. 

Havasiné S�a 
jegyző 


