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Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 

 

18/2009.(XI. 30.)  

 

önkormányzati   r e n d e l e t e 

 

a települési szilárd hulladék kezelésért a 2010. január 1-től fizetendő 

közszolgáltatási díjról 

 
 

Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. 

törvény 23. § f.) pontjában kapott felhatalmazás alapján a települési hulladékkezelési 

közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 242/2000. (XII. 

23.) Korm. rendeletben foglaltakra figyelemmel a települési szilárd hulladék kezeléséért és 

szelektív hulladékgyűjtésért a 2010. január 1-től fizetendő közszolgáltatási díjról az alábbi 

rendeletet alkotja. 

 

 

1. § 

 

(1) E rendelet hatálya Pétfürdő nagyközség közigazgatási területére terjed ki. 

 

(2)
 
Pétfürdő nagyközségben a települési szilárd hulladék szervezett elszállítását és kezelését 

(továbbiakban: szemétszállítás) családi házas övezetben minden hét keddi, lakótelep 

övezetben minden hét hétfői és pénteki napján történő szállítással a Várpalotai Közüzemi Kft. 

(a továbbiakban: Szolgáltató) végzi. 

 

 

2. § 

 

(1) A szervezett szemétszállítás alkalmazható legmagasabb egységnyi díjtételei a következők: 

  

     110 literes gyűjtőedény egy alkalommal történő ürítéséért  

                    155,- Ft/alkalom hulladék szállítási és begyűjtési díjat, 

                    181,- Ft/alkalom hulladék elhelyezési és ártalmatlanítási díjat,  

     összesen 336,- Ft/alkalom díjat kell fizetni.   

 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott díjtételek tartalmazzák a szelektív hulladékgyűjtés 

szolgáltatói díját, illetve a díjak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.      

  

(3) Amennyiben a szemét gyűjtése 1100 literes tárolóedényben vagy konténerben történik, a 

szolgáltató köteles a tárolóedényeket, konténereket olyan számban biztosítani, illetve az 

ürítést olyan gyakorisággal végezni, hogy lakásonként a heti 110 literes űrtartalom biztosítva 

legyen. 

 

(4) A szolgáltató köteles a gyűjtőedény rendeltetésszerű használata mellett az elöregedésből 

származó sérülése esetén annak javítását, cseréjét biztosítani.  
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(5) Szolgáltató a településnek a meglévő közszolgáltatással lefedett területein az egyedi 

telekosztásoknál, beépítéseknél az edényzetet díjmentesen biztosítja. 

 

(6) Szolgáltató biztosítja az 1100 literes edények évente egyszeri tisztítását, mosását 

engedélyezett fertőtlenítőszerrel. 

 

(7) A szolgáltató és a díj fizetésére kötelezett megállapodhatnak az (1) bekezdésben 

megjelöltnél több tárolóedény használatában. Ebben az esetben a díjnak annyiszorosát kell 

megfizetni, ahány tárolóedény használatában a szolgáltató és a díjfizetésre kötelezett 

megállapodott.  

 

 

3. § 

 

(1) A 2. § (1) bekezdésében meghatározott egységnyi díjtételekkel a tényleges ürítés alapján 

megállapított közszolgáltatási díjat, a Szolgáltató által negyedévente kibocsátott – az ÁFÁT is 

tartalmazó - számla alapján utólag kell megfizetni.  

 

(2) A díjfizetésre kötelezett megtagadhatja a díj megfizetését abban az esetben, ha a 

szolgáltató szolgáltatási kötelezettségének bizonyítottan nem tesz eleget. 

 

(3) Nem tagadható meg a díjfizetés akkor, ha a szolgáltatót a szolgáltatás nyújtásában az 

időjárás vagy más elháríthatatlan ok (pl. útfelbontás) akadályozta, és a mulasztást az akadály 

elhárítását követően pótolja. 

 

(4) Szolgáltató késedelmi pótlékot számol fel a díjfizetési kötelezettségüket nem teljesítőkkel 

szemben. A késedelmi pótlék mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese. 

 

 

4. § 

 

(1) E rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba. 

 

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a a települési szilárd hulladék 

kezelésért fizetendő – a 2009. január 1-től 2009. december 31-ig terjedő díjfizetési időszakra 

vonatkozó – közszolgáltatási díjról szóló 17/2008.(XII.01.) önkormányzati rendelet. 

 

(3) E rendelet melléklete tájékoztatásul tartalmazza az egy hónapra számított közszolgáltatási 

díjakat is.  
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Melléklet a 18/2009.(XI. 30.) önkormányzati rendelethez 

 

 

 

A 2010. január 1-től  

 
egy hónapra számított közszolgáltatási díjak 

(tájékoztató adatok) 

 

 

 

  

hulladékszállítási és begyűjtési díj: 

 

672,- Ft/hó/lakás 

hulladékelhelyezési és 

ártalmatlanítási díj: 

 

784,- Ft/hó/lakás 

Összesen: 

 

1.456,- Ft/hó/lakás 

25 %-os ÁFA 

 

364,- Ft/hó/lakás 

Egy hónapra fizetendő díj ÁFÁ-val 

 

1.820,- Ft/hó/lakás 

 

 

 

 


