
 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

31/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete  

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

 a települési szilárd hulladékbegyűjtés és elszállítás díjáról szóló 23/2010. (XI.26.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

1.§ Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének a települési szilárd 

hulladékbegyűjtés és elszállítás díjáról szóló 23/2010 (XI. 26.) önkormányzati rendelet 

(továbbiakban: rendelet) 1. §. (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

 

„(1)  A települési szilárd hulladékbegyűjtés és elszállítás céljából rendszeresített gyűjtőedények 

2013. január 1-jétől alkalmazandó közszolgáltatási díja az alábbiak szerint kerül megállapításra: 

 

a) alapdíj: 611,5 Ft/hó+ÁFA 

   b) egyszeri ürítési díj: 

  ba) 70 l-es gyűjtőedény 236 Ft/ürítés+ÁFA 

bb) 80 l-es gyűjtőedény 269 Ft/ürítés+ÁFA 

bc) 110 l-es gyűjtőedény 370 Ft/ürítés+ÁFA 

bd) 120 l-es gyűjtőedény 404 Ft/ürítés+ÁFA 

be) 240 l-es gyűjtőedény 808 Ft/ürítés+ÁFA 

bf) 1100 l-es gyűjtőedény 3 704 Ft/ürítés+ÁFA 

 

c) 50 l-es zsák ára, mely egyben tartalmazza a hulladékkezelés díját és a zsák beszerzési 

árát: 357,- Ft +ÁFA /db” 

 

2.§     A rendelet 2. § (3) bekezdésében lévő „a köztisztaságról 27/2001.(XI.30.) ÖT. sz. rendelet” 

szövegrész helyébe „a köztisztaságról szóló 37/2011. (VII.1.) önkormányzati rendelet” 

szöveg lép. 

 

3.§     (1) Ez a rendelet 2012. december 28-án lép hatályba. 

        (2) Ez a rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. 

 

 

Nagykőrös, 2012. november 30. 

 

 

 

 

Dr. Czira Szabolcs      Dr. Nyíkos Sára  

    polgármester                   jegyző 
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Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

 a települési szilárd hulladékbegyűjtés és elszállítás díjáról szóló 23/2010. (XI.26.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

1.§ Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének a települési szilárd 

hulladékbegyűjtés és elszállítás díjáról szóló 23/2010 (XI. 26.) önkormányzati rendelet 

(továbbiakban: rendelet) 1. §. (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

 

„(1)  A települési szilárd hulladékbegyűjtés és elszállítás céljából rendszeresített gyűjtőedények 

2013. január 1-jétől alkalmazandó közszolgáltatási díja az alábbiak szerint kerül megállapításra: 

 

 

a) alapdíj: 541 Ft/hó+ÁFA 

b) egyszeri ürítési díj: 

  ba) 70 l-es gyűjtőedény 208 Ft/ürítés+ÁFA 

bb) 80 l-es gyűjtőedény 238 Ft/ürítés+ÁFA 

bc) 110 l-es gyűjtőedény 328 Ft/ürítés+ÁFA 

bd) 120 l-es gyűjtőedény 357 Ft/ürítés+ÁFA 

be) 240 l-es gyűjtőedény 715 Ft/ürítés+ÁFA 

bf) 1100 l-es gyűjtőedény 3 276 Ft/ürítés+ÁFA 

   c) 50 l-es zsák ára, mely egyben tartalmazza a hulladékkezelés díját és a zsák beszerzési 

árát: 357,- Ft +ÁFA /db” 

 

2.§     A rendelet 2. § (3) bekezdésében lévő „a köztisztaságról 27/2001.(XI.30.) ÖT. sz. rendelet” 

szövegrész helyébe „a köztisztaságról szóló 37/2011. (VII.1.) önkormányzati rendelet” 

szöveg lép. 

 

3.§     (1) Ez a rendelet 2012. december 28-án lép hatályba. 

        (2) Ez a rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. 

 

 

Nagykőrös, 2012. november 30. 

 

 

 

 

Dr. Czira Szabolcs sk.     Dr. Nyíkos Sára sk. 

    polgármester                   jegyző 

 

 

 

 

 


