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Vejti Község Onkormányzati Képviselő-testületének 
\ � 7 /2010 ( Xll.20. ) w.,.clo-. 

Rendelete �'l\�-A köztisztaságról, valamint a települési szilárdhnlladékra vonatkozó helyi � 
közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről szóló 8/2002 ( XIL! 6. ) �l.;'1 

rendelet módosításáról 

Á__"' 
Vejti község Önkormányzatának Képviselő-testülete a település tisztaságának fenntartása és a 

települési szilárdhulladékkal összefüggő kötelező helyi közszolgáltatás szabályozása érdekében , 
az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 1995. évi XL!l. Tv. 2.§ alapján 
és a hulladékgazdálkodásról szóló 2000 évi XLIII. Tv. 23.§ - ában kapott felhatalmazás alapján 
figyelemmel e törvényben, valamint a 242/2000( XII. 23 .) kormányrendeletben és az 111986 ( 
II.21) EVM.EÜM együttes rendeletben foglaltakra a következő rendeletet alkotja. 

!. § 

(1) „R" 1. számú mellékletének helyébe e rendelet ! .sz. melléklete lép. 
(2) Az önkonmí.nyzat rendelete a kihirdetés napján lép hatályba. 
(3) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a köztisztaságról, valamint a 

települési szilárdlmlladékra vonatkozó helyi közszolgáltatásról és annak kötelező 
igénybevételéről szóló 8/2002 ( XII.16.) rendelet módosításáról szóló 5/2009( XII. 22.) 
számú rendelet. 

Vejti, 2010.12.16. 
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A rendelet
,
ldhirdetessel hirdetőtáblán való elhelyezéssel megtörtént' 

Vejti 2010.12.20. 
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1. számú melléklet a 7/2010 ()(1!.20Lsz .. R�ndelethez 

A közszolgáltatás díjának megállapításáról és a díjfizetés időszakáról 

1.§ 
A települési szilárdhnlladékkal kapcsolatos közszolgáltatás igénybevételének 

2011. évi díj a 

A közszolgáltatással ellátott területen a komplex helyi közszolgáltatás igénybevételének díját 
az ingatlanon rendelkezésre álló gyűjtőtartályok űrmértékétől függő egyszeri ürítési díjának 
és az ürítések számának szorzataként kell megállapítani . 
A rendelkezésre álló tartály éves ürítési díja : 

J darab I 10 literes tartály ürítésének éves díJa: 6.142,5- Ft. 

2.§ 

A „R" 14§ (4) bekezdése szerinti díjfizetési időszak kezdete 2011. január 1. 


