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Szászvár Nagyközség Önkormányzaktípivisel?-test� 12�011./XII.30./ \ 10=' 
sz. önkormányzati rendelete a köztisztaságról, valamint a települési szilárd J� 
hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról és annak kötelező P,.:w 
igénybevételéről szóló, a 2/2003./11.7./ sz. önkormányzati rendelettel .:. hl· 
módosított 11/2002./Xll.25./ számú önkormányzati rendeletének t.l�aW 

módosítására. 

Szászvár Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. Tv. 16.§./1/ bekezdésében, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 
2000. évi XLIIITV. 23.§-ában kapott felhatalmazás alapján - figyelembe véve a 
242/2000./XII.23./ Korm. rendeletben, valamint a 2 13/2001./XI.14./ Konn. rendeletben 
foglaltakat - alkotta meg a köztisztaságról, valamint a települési szilárd hulladékkal 
kapcsolatos helyi közszolgáltatásról és annak kötelezö igénybevételéröl szóló 
11/2002./XII.25./ számú önkormányzati rendeletét, melyet az idöközben bekövetkezett 
változások miatt az alábbiak szerint módosít: 

1. sz. melléklet 

A szilárd hulladék közszolgáltatásért a közszolgáltató részére fizetendö díjak mértéke 2012. 
január hó l-től kezdődően: 

1./ 
Alapdíj mértéke: 268 Ft + 27 % ÁFA/kuka/ürítés.(összesen: 340 Ft/kuka/ ürítés) 

2.1 
Az 1 fős háztartásban a díj mértéke a fenti alapdíj 60 %-a, azaz 161.-Ft+ 27 % 
ÁF A/kuka/ürités.(összesen: 204 Ft/kuka/ürités) 

3.1 
A 2 fős háztartásban a díj mértéke a fenti alapdíj 80 %-a , azaz 214 Ft + 27 % 
ÁFA/kuka/ürítés (összesen: 272 Ft/kuka/ürités) 

2.§ 

2.számú melléklet: 

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

Üzemeltetési költségek 
·---------·----1--------

ISP AJKA használati díj 627.413 
------·---·---�---------„-·-·--·-�----------------- -------------- ------
Bérköltség 

Engedélyezési eljárás 

86.201 

89.763 

Fenntartási költségek 251.337 
"····---··--·----"'-""""'-'""''""''-· -·------·-·-------- ---------------·---- .. --

ÖSSZESEN 1.054.715 
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Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, a díjváltozás kezdő időpontja 2012. január 
hó !. 

Szászvár, december 15. 
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J�JJJ� 
polgármester 

Kihirdetési záradék: 

Havasiné
-.�a 

jegyző 

Jelen rendelet Szászvár Nagyközség önkormányzat hirdetőtábláin 'történő elhelyezéssel 
kihirdetve. 
Szászvár, 2011. december 30. 
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Havasiné Szokoly zsJsanna 
jegyző 


