
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                        
 
Szám: 41-……../2012. 
 

ELİTERJESZTÉS 
 
Készült:  A Képviselı-testület 2012. december …–i rendkívüli ülésére 
 
Tárgy: 2013. évi szemétszállítási díjak megállapítása 
 
Elıterjesztı:  Vincze József polgármester 
 
Ellenjegyezte: Dr. Percze Tünde jegyzı 
 
Tárgyalás:  nyilvános ülés         
 
   zárt ülés         
 
Elfogadás:  egyszerő többség         
 
   minısített többség        
 

 
Tisztelt Képviselı-testület! 
A szemétszállítási díjak 2012-ben nem kerültek emelésre, miután –törvényi változások  és 
ellentmondások miatt – a de4cembernben elfogadott, díjemelést tartalmazó rendeletünket 
hatályon kívül kellett helyezni. 
?Miután a közszolgáltatást több, korábban nem létezı költség is terheli, így javaslom a díjak 
2013. január l-tıl 4,2 %-os mértékő emelését. 
 
Alsónémedi, 2012. december 17. 
        Vincze József 
        polgármester 
 
Az elıterjesztés törvényes: 
 
    Dr. Percze Tünde 
         jegyzı  
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T E R V E Z E T 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének  
……./2012. (XII…….) sz. önkormányzati rendelete a köztisztaságról és a  

települési szilárd hulladék kezelésére irányuló közszolgáltatásról  
szóló 12/2003. (07. 04.) sz. rendelet módosításáról  

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
többször módosított 1990. évi LXV. törvény 8.§. (1) bekezdésben elıírt köztisztasági és 
településtisztasági feladatkörével kapcsolatban és a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi 
XLIII. törvény 23. §. valamint az 1995. évi XLII. törvény (továbbiakban: Ksztv.) 2. §-ában 
kapott felhatalmazása alapján a köztisztaságról és a települési szilárd hulladék kezelésére 
irányuló közszolgáltatásról szóló 12/2003. (07. 04.)  önkormányzati rendeletét (továbbiakban: 
R.) az alábbiak szerint módosítja: 
 

1. §. 
 

A R. 17. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 
 „(1) A tulajdonosok az alábbi rendszeresített győjtıedények alkalmazásával és 
kihelyezésével tehetnek eleget a 10. §-ban foglalt kötelezettségeiknek, melyek ürítéséért e 
rendeletben meghatározott alkalmazható legmagasabb díjtételek: 
 

a.) 1 db 50 vagy 60 literes őrtartalmú győjtıedény egyszeri ürítésének díja  
242,- Ft + ÁFA   (232 Ft jelenleg) 

b.) 1 db 110 vagy 120 literes őrtartalmú győjtıedény egyszeri ürítésének díja  
362,- Ft + ÁFA   (348  Ft jelenleg) 

c.) 1 db 60 literes emblémás zsák díja   342,- Ft + ÁFA  (328 Ft jelenleg) 
 
 

2. § 
 

(2) Jelen rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba. 
 
 
      Vincze József      Dr. Percze Tünde 
                 polgármester                                                        jegyzı   
 
 
A rendelet kihirdetve: ………………………….. 
 
                                       Dr. Percze Tünde 
                                                  jegyzı 
 
 


