
Nagyk rös Város Önkormányzat Képvisel -testületének 22/2010. (XI. 26.) önkormányzati
rendelete a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás díjáról

Nagyk rös Város Önkormányzat Képvisel -testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000.
évi XLIII. törvény 23. § f) pontjában kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a
következ ket rendeli el:

1.§  A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás igénybe vételéért
alkalmazható legmagasabb egységnyi díjtétel 2011. január 1-jét l 2 332 Ft/m3 + ÁFA.

2. §  (1) A fizetend  közszolgáltatási díj megállapításánál a települési hulladékkezelési
közszolgáltatási díj megállapításának részletes szabályairól szóló 64/2008. (III. 28.)
Korm. rendelet szerint kell eljárni.

(2) Az ártalmatlanításra kerül  települési folyékony hulladékmennyiség kezeléséhez
Nagyk rös Város Önkormányzata éves költségvetésében a költségvetési törvényben
feladathoz kötött normatív állami támogatáson felül hozzájárulást nem biztosít..

(3) A munkaid n túli, vagy a szabadnapon végzett közszolgáltatás végzéséért
lakossági igénybe vev  részére a közszolgáltató 2011. január 1-jét l 300 Ft/ m3 + ÁFA
felár leszámlázásra jogosult.

(4) Nagyk rös Város Önkormányzat Képvisel -testületének a települési folyékony
hulladékkal kapcsolatos kötelez  helyi közszolgáltatásról szóló 31/2001. (XII.14.) ÖT.
sz. rendelet 10. §. (5) bekezdése alapján kiszámlázandó pótdíj mértékének
meghatározása az alábbi képlet alapján történik:

pótdíj=  x (-1)x (települési folyékony hulladék díj 45 %-a) x (m3)

A közszolgáltató az általa végzett min ség-vizsgálatot ph, kémiai oxigén igény
paraméterekre állapítja meg, és ezen eredmények birtokában alkalmazza a pótdíj
mértékét.

(5) A közszolgáltató 25 méternél hosszabb kiépített cs vezeték felett 200 Ft/m + ÁFA
felár leszámlázására jogosult.

3. § (1) Ez a rendelet 2011. január 1-jén 0 órakor lép hatályba.

(2) 2010. december 31-én 24 órakor hatályát veszti Nagyk rös Város Önkormányzat
31/2005. (XII. 16.) ÖT. sz. rendelete a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos
közszolgáltatás díjáról, valamint annak módosításáról szóló 29/2006. (XI. 17.),
37/2008. (IX. 26.), 45/2008. (X. 31.) és 64/2008. (XII. 19.) ÖT. sz. rendeletek.

4.  §  Ez  a  rendelet  az  Európai  Parlament  és  az  Európai  Unió  Tanácsának  a  bels  piaci
szolgáltatásokról szóló 2006/23/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Nagyk rös, 2010. november 25.
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