
Herend Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

21/2008. (XII.11.) számú rendelete 

„a kommunális szilárd hulladék gyűjtésére és elszállítására vonatkozó 

szervezett közszolgáltatás kötelező igénybevételről” szóló  

12/2001. (VI.26.) rendeletének módosításáról 

  

  

  

  

Herend Város Önkormányzata „a kommunális szilárd hulladék gyűjtésére és elszállítására vonatkozó szervezett 

közszolgáltatás kötelező igénybevételről” szóló 22/2007. (XII.21.),20/2006. (XII.15.) rendelettel, 5/2006. (III.1.) 

rendelettel, 26/2005. (XII.20.) rendelettel, 9/2005. (V.10.) rendelettel, 6/2005. (IV.25.) rendelettel, 2/2005. ((I.31.) 

rendelettel, 1/2005. (I.30.) rendelettel, 38/2004. (XII.30.) rendelettel, 29/2003. (XII.29.) rendelettel, 19/2002. 

(XII.13.) rendelettel, 38/2001. (XI.28.) rendelettel és a 16/2001. (VII.4.) rendelettel módosított 12/2001. (VI.26.) 

rendeletét (továbbiakban: Rendelet) a következők szerint módosítja: 

  

  

1.§ A Rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép. 

  

2.§ 

(1) A jelen rendelet 2009. január 1.-én lép hatályba azzal, hogy az 1. számú mellékletben meghatározott díjakat a 

rendelet hatálybalépése után teljesített szolgáltatásra kell alkalmazni. 

  

(2) E rendelet és „a kommunális szilárd hulladék gyűjtésére és elszállítására vonatkozó szervezett 

közszolgáltatás kötelező igénybevételről” szóló 12/2001. (VI.26.) rendeletet módosító 22/2007. (XII.21.) rendelet, 

20/2006. (XII.15.) rendelet, 5/2006. (III.1.) rendelet, 26/2005. (XII.20.) rendelet, 9/2005. (V.10.) rendelet, 6/2005. 

(IV.25.) rendelet, 2/2005. ((I.31.) rendelet, 1/2005. (I.30.) rendelet, 38/2004. (XII.30.) rendelet, 29/2003. (XII.29.) 

rendelet, 19/2002. (XII.13.) rendelet, 38/2001. (XI.28.) rendelet és a 16/2001. (VII.4.) rendelet 2009. január 10-én 

hatályát veszti. 

  

(3) E rendelet kihirdetéséről a jegyző – a helyben szokásos módon – köteles gondoskodni. 

  

  

                              Vajai László 

                             polgármester 

Dr. Jáger György 

jegyző 

  

  

Kihirdetési záradék: 

  

A rendelet 2008. december 11-én kihirdetésre került. 

  

  

Dr. Jáger György 

       jegyző 

1.      sz. melléklet 

  

  

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatás igénybevételének 

díja (un. háztartási szemétdíj) 

A közszolgáltatás igénybevételének éves díját a gyűjtőtartályok számának, a tartályok űrméretétől függő egyszeri 

ürítési díjának és az ürítések számának szorzataként kell megállapítani. 



A havi díj ennek 1/12-ed része, a negyedéves díj pedig 1/4 része: 

A háztartási hulladék gyűjtésére rendszeresített szabványos tartályok egyszeri ürítési díja, illetőleg havi bruttó 

ürítési díja: 

  

  

Típus 

Egyszeri ürítési díj : 

(Ft/ürítés+20% ÁFA) 

Negyedéves díj: 

(Ft/negyedév + 20 % ÁFA) 

50 literes tartály 142,- Ft+20 % ÁFA 1695- Ft/negyedév + 20% ÁFA 

60 literes tartály 167,- Ft+20 % ÁFA 2033,- Ft/negyedév + 20% ÁFA 

70 literes tartály 196,- Ft + 20% ÁFA 2359,- Ft/negyedév + 20% ÁFA 

80 literes tartály 225 ,- Ft+20 % ÁFA 2698,- Ft/negyedév + 20% ÁFA 

110 literes tartály                       271,- Ft+20 % ÁFA 3298,-Ft/negyedév + 20% ÁFA 

120 literes tartály 296,- Ft+20 % ÁFA 3585,- Ft/negyedév + 20% ÁFA 

240 literes tartály 596,- Ft+20 % ÁFA 7208,- Ft/negyedév + 20%ÁFA 

360 literes tartály 891,- Ft+20 % ÁFA 10806,- Ft/negyedév + 20%ÁFA 

660 literes tartály                    1637,- Ft+20 % ÁFA 19839,- Ft/negyedév + 20%ÁFA 

770 literes tartály 1913,- Ft+20 % ÁFA 23137,- Ft/negyedév + 20%ÁFA 

1100 literes tartály 2729,-Ft+20 % ÁFA 33044,- Ft/negyedév + 20%ÁFA 

  

Emblémázott zsák többlet hulladék szállítása 

Megnevezés Ft/db + ÁFA 

60 l-es zsák 187 

80 l-es zsák 279 

110 l-es zsák 358 

  

 


