
Kivonat 

Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete 2008. december 18-án 
megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. 

FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

18/2008.(XII. 22.) Önk.
rendelete 

A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 
12/2002.(VI.09.) Önk. rendelet módosításáról

Fehérgyarmat Város Önkormányzata a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tv. 23. §-ában, 
valamint az önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16. §. (1) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján a Fehérgyarmat Város önkormányzat Képviselő-testülete a települési szilárd hulladék 
kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 12/2002. (VII. 19.) Önk. számú rendeletét a következők 
szerint módosítja:

1. §

A rendelet 1. számú mellékletének a helyébe a következő rendelkezés lép: 

1. számú melléklet

110 l-es edény ürítési díja: (heti egyszeri szállítás)     203,- Ft/ürítés + ÁFA

(a díj a bérleti díjat nem tartalmazza)

2.) 1,1 m3-es tároló-edény ürítési díja: 2.929,- Ft/ürítés + ÁFA

(a díj a bérleti díjat tartalmazza)

3.) 3,0 m3-es konténer ürítési díja: 7.989,- Ft/ürítés + ÁFA

(a díj a bérleti díjat tartalmazza)

4.) 4,0 m3-es konténer ürítési díja: 10.652,- Ft/ürítés + ÁFA

(a díj a bérleti díjat tartalmazza)

5.) 5,0 m3-es konténer ürítési díja: 13.315,- Ft/ürítés + ÁFA

     (a díj a bérleti díjat tartalmazza)

6.) Zsákos hulladékszállítás díja: 284,- Ft/zsák + ÁFA

 7.) Hulladék elhelyezési díj, ha a hulladéktermelő saját járművével szállítja a hulladékot a 
lerakóba:

7.1 Hulladék elhelyezése 1 m3-ig        díjtalan

7. Hulladék elhelyezése 1 m3- felett         1.194,- Ft/ m3 + ÁFA



8.)  Tároló edények bérleti díjai:

a.) 110 l-es edény bérleti díja: 184,-  Ft/hó + ÁFA

b.) 1,1 m3-es konténer használati díja: 1.993,- Ft/hó + ÁFA

c.) 3,0 m3-es konténer használati díja: 3.899,- Ft/hó + ÁFA

d.) 5,0 m3-es konténer használati díja: 3.899,- Ft/hó + ÁFA
di.)

Hatályba lépés

1. §

A rendelet 2009. január 01-én lép hatályba.

/: dr. Tilki Attila s. k.:/    /: dr. Kovács Attila s. k.:/
                   polgármester        jegyző

A kivonat hiteles:
           Fehérgyarmat, 2008. december 18.


