DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

19/2003. /XII. 22./ rendelete
A HELYI KÖRNYEZET VÉDELMÉRŐL, A KÖZTERÜLETEK
ÉS INGATLANOK RENDJÉRŐL, A TELEPÜLÉS TISZTASÁGÁRÓL

Dunaegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény. 16. §. /1/ bekezdésében, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló
2000. évi XLIII. tv. 20. §. /2/ és /3/ bekezdése, valamint 23. §-ában kapott felhatalmazás
alapján Dunaegyháza Község tiszta, esztétikus képének, valamint a környezet rendjének és
tisztaságának kialakítása, fenntartása és védelme érdekében a helyi körülményeket figyelembe
véve az alábbi rendeletet alkotja:
I. FEJEZET
Általános rendelkezések
1. §.

/1/

A rendelet célja, hogy Dunaegyháza Község közigazgatási területén a szilárd és
folyékony hulladék elszállítására vonatkozóan kötelező közszolgáltatást szervez, ezzel a
köztisztaságot fenntartsa, az ezzel kapcsolatos feladatokat, kötelezettségeket, tilalmakat
a jogszabályoknak és a helyi sajátosságoknak megfelelően rendezze.

/2/

A rendelet hatálya kiterjed Dunaegyháza Község közigazgatási területére, a területén
lévő valamennyi ingatlanra, beleértve az Önkormányzat kezelésében, tulajdonában lévő
ingatlanokat, és a „Hobby-kertek”-et is.

/3/

A köztisztaság és a települési környezet fenntartása elsőrendű közegészségügyi érdek,
ezért ennek előmozdításában mindenki köteles hathatósan közreműködni, a
szennyeződést, fertőzést eredményező tevékenységtől, illetőleg magatartástól
tartózkodni.

2. §.
Alapfogalmak

a/ Települési szilárd hulladék:

aa) háztartási hulladék: az emberek mindennapi élete során a lakásokban, valamint a
pihenés, üdülés céljára használt helyiségekben és a lakóházak közös használatú
helyiségeiben és területein, valamint az intézményekben keletkező,
ab) közterületi hulladék: közforgalmú és zöldterületen keletkező,
ac) háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű hulladék: gazdasági
vállalkozásoknál keletkező – külön jogszabályban meghatározott –veszélyesnek nem
minősülő szilárd hulladék.
b) Települési folyékony hulladék:a szennyvízelvezető hálózaton, illetve szennyvíztisztító
telepen keresztül el nem vezetett szennyvíz, amely
ba) az emberi tartózkodásra alkalmas épületek szennyvíztároló létesítményeinek és
egyéb helyi közműpótló berendezéseinek ürítéséből,
bb) a nem közüzemi csatorna- és árokrendszerekből, valamint
bc) a gazdasági de nem termelési technológiai eredetű tevékenységből származik.
c) gazdálkodó szervezet: A Magyar Köztársaság Polgári törvénykönyvéről szóló 1959.évi
IV. tv. 685. §. c./ pontja szerinti szervezet
d) háztartás: a lakás, pihenés, üdülés céljait szolgáló ingatlan, függetlenül attól, hogy az
adott ingatlan magán, vagy közös tulajdonban van
e/ ingatlantulajdonos: az a tulajdonos, birtokos, vagy használó, aki köteles az ingatlanán
keletkező települési szilárd és folyékony hulladékot a külön jogszabályban előírtak szerint
gyűjteni, továbbá az annak begyűjtésére feljogosított hulladékkezelőnek átadni
f) hulladékkezelő: aki a hulladékot gazdasági tevékenysége körében a hulladék
birtokosától átveszi, kezeli
g) szolgáltató: Dunaegyháza Község közigazgatási területén a települési szilárd illetve
folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás ellátására az e rendelet szerint
feljogosított hulladékkezelő
h) közszolgáltatási díj: az ingatlantulajdonos által a közszolgáltatás igénybevételéért a
szolgáltatónak fizetendő az önkormányzat rendeletében meghatározott díjfizetési
időszakra vonatkozóan megállapított díj
i) közterület: az ingatlan-nyilvántartásban közterületként nyilvántartott belterületi
földrészlet /közút, járda, tér, park stb./
j) tisztántartás: az egyes ingatlanok és
síkosságmentesítése, illetőleg pormentesítése

közterületek

tisztántartása,

hó-

és

II. FEJEZET
A KÖZTERÜLETEK TISZTÁNTARTÁSA
3. §.

/1/ A képviselőtestület a kezelésében lévő parkok, játszótér, egyéb közterületek
rendezettségéről, tisztántartásáról a Polgármesteri Hivatal útján gondoskodik.
/2/ Az intézmények, kereskedelmi-vendéglátó egységek, jogi személyek tulajdonában lévő
ingatlanok esetében e fejezetben foglalt előírások betartására a vezető köteles intézkedni,
a tulajdonosi kötelezettségtől függetlenül.
/3/ Közterületet beszennyezni, szemetet, hulladékot eldobálni, szennyvizet, vagy más
szennyező folyadékot közterületen kiönteni, vagy magánterületről kifolyatni tilos,
kiemelten:
-

bármilyen szennyező anyagot lerakni, kiengedni,
maró, mosogatólé, trágyalét kiengedni,
bármilyen hulladékot engedélyezés nélkül lerakni,
gépjárművet mosni,
elhullott állatot kirakni,
építési, bontási, tüzelőanyagot felhalmozni, ott huzamosabb ideig tárolni / 3 hónapon
túl, kivéve az új családi ház építését, felújítását, ahol max. 1 év/
csúszásmentesítéshez környezetszennyező jégoldó anyagot használni,
közkifolyót és környékét beszennyezni, ott gépjárművet mosni.

/4/ Az ingatlantulajdonosoknak a közutak mentén keletkezett füvet szükség szerint, de évente
legalább négy alkalommal le kell kaszálni, és eltakarítani.
/5/ Az ingatlan mellett húzódó közterületen elhelyezett növények gondozásáról a tulajdonos,
vagy használó köteles gondoskodni, hogy az a gyalogjárdán közlekedőket és az
elektromos hálózatot ne zavarja.
/6/ Az ingatlan előtti járdaszegély, járda hiányában egy méter széles területsáv, járda melletti
zöldsáv az úttestig terjedő teljes terület tisztántartása, gyomtalanítása a tulajdonos
kötelessége.
/7/ A tulajdonos kötelessége az ingatlana előtti járdaszakaszról télen a hó eltakarítása,
síkosságot gátló anyaggal /homok, szögmentes hamu, fűrészpor/ felszórása.
/8/ Ha a közút felülete járműtől szennyeződik /olajfolyás, sárfelhordás, siló, szalma…/ a
szennyeződést a jármű üzembentartója köteles haladéktalanul eltávolítani.
/9/ Közterületen, különösen a szeszesitalt árusító üzletek környékén a szeszesital fogyasztása
tilos. E rendelkezés nem terjed ki a különféle alkalmi rendezvényeken engedéllyel
kitelepült egységekre. E szabály megsértéséért nemcsak a magánszemély, az üzlet
vezetője ellen is indulhat szabálysértési eljárás.

/10/ A gondozatlan járdaszakasz, árok tisztántartása, hó eltakarítása, síkosság megszüntetése
az ingatlan tulajdonosának költségére is elvégezhető, melynek elrendelése a jegyző
hatáskörébe tartozik, behajtásáról a Polgármesteri Hivatal gondoskodik.

III. FEJEZET
4. §.
MAGÁNTERÜLETEK TISZTÁNTARTÁSA

/1/

A közegészségügyi és esztétikai szempontok érvényesülése érdekében a tulajdonos
köteles ingatlan belső részének tisztaságáról és rendezettségéről gondoskodni.

/2/

A lakásoknak és a lakás céljára használt helyiségek, továbbá a nem lakás céljára
szolgáló helyiségek, ezekhez tartozó területek rovar és rágcsáló mentesítéséről a
használó köteles gondoskodni.

/3/

Tilos a szennyvízelhelyező aknából a szennyvizet a kertbe kiszivattyúzni.

/4/

Belterületen az éghető kerti hulladék, falomb, fanyesedék megsemmisítését minden nap
reggel 5-8 óráig, illetve télen este 17-19 óráig, nyáron este 18-21 óráig lehet elvégezni, a
megfelelő tűzrendészeti szabályok betartásával.

5. §.
SZENNYEZŐ ANYAGOK SZÁLLÍTÁSA

/1/

A közterületen minden olyan anyag, amely valamilyen módon szennyeződést okozhat,
csak úgy szállítható, hogy a közterület szennyeződésének lehetőségét a szállító
kiküszöbölte.

/2/

Amennyiben bármely anyag szállításakor a közterület szennyeződik, a szennyeződés
előidézője köteles azt eltakarítani és a további szennyeződés megakadályozása
érdekében intézkedni.

/3/

A különböző anyagok közterületen történő lerakása esetén gondoskodni kell arról, hogy
az ott található berendezési és felszerelési tárgyak, fák, növények ne sérüljenek.

6. §.
CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉSE

/1/

A házas ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni a csapadékvíz felfogására és
elvezetésére szolgáló esőcsatornák állandó és jó karbantartásáról, továbbá arról, hogy az
épület tetőzetéről a közterületre /útra, járdára/ csapadékvíz ne csurogjon.

/2/

A kocsibejárók és gyalogosbejárók előtt a tulajdonos köteles áteresszel ellátott bejáratot
létesíteni úgy, hogy ott a csapadékvíz elfolyhasson.

/3/

Az átereszek és az árkok karbantartását, felújítását és tisztítását a tulajdonos köteles
elvégezni.

/4/

A tulajdonos, /használó/ köteles a telke előtti úttesten felgyülemlett esővizet az árokba
elvezetni.

/5/

Tilos a belvízelvezető árokba szennyvizet, trágyalét bevezetni.

7. §.

VESZÉLYES HULLADÉK KEZELÉSE

/1/ A hulladékjegyzékben nem szereplő, illetve oda be nem sorolható, valamint ismeretlen
összetételű, ezért veszélyes hulladékként kezelendő hulladékok veszélytelenségének,
vagy veszélyességének megállapítását a hulladék termelője, vagy kezelője az Országos
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségtől kérheti minősítési
eljárásban.
/2/

Minden tevékenységet, amelynek végzése során veszélyes hulladék keletkezik, úgy kell
megtervezni és végezni, hogy a veszélyes hulladék
a) mennyisége, illetve veszélyessége a lehető legkisebb legyen,
b) hasznosítását minél nagyobb mértékben segítse elő,
c) keletkezésének, kezelésének ellenőrzése és mennyiségének meghatározása
biztosítva legyen,
d) kezelése a munka-egészségügyi és munkabiztonsági szabályok maradéktalan
betartásával történjen.

/3/

A veszélyes hulladék birtokosa köteles az ingatlanán, telephelyén, illetve a tevékenység
végzése során keletkező veszélyes hulladék biztonságos gyűjtéséről gondoskodni
mindaddig, amíg a veszélyes hulladékot a kezelőnek át nem adja.

/4/

A veszélyes hulladék termelője a veszélyes hulladékát a közvetlen keletkezés helyén,
munkahelyi gyűjtőhelyen gyűjtheti a tevékenység zavartalan végzését nem akadályozó
mennyiségben és időtartamra, a környezet szennyezését kizáró edényzetben.

/5/

Ha a veszélyes hulladék átadása a kezelő részére nem közvetlenül a munkahelyi
gyűjtőhelyről történik, akkor a veszélyes hulladék termelője a keletkezett veszélyes
hulladékot a telephelyén kialakított üzemi gyűjtőhelyen köteles gyűjteni. Az üzemi
gyűjtőhelyet a tervezett kezelést figyelembe véve a környezet szennyezését, illetve
károsítását kizáró módon kell kialakítani, ahol a veszélyes hulladék legfeljebb 1 évig
tartható.

8. §.
FOLYÉKONY HULLADÉK KEZELÉSE

/1/

Települési folyékony hulladékot a község közigazgatási területén elhelyezni tilos.

/2/

A településen keletkező folyékony hulladék elhelyezéséről az önkormányzat köteles
gondoskodni, a jogszabályi előírásoknak megfelelően,
működési engedéllyel
rendelkező vállalkozóval kötött szerződés alapján.

/3/

A települési folyékony hulladék szállítása kizárólag erre a célra készített, különleges
rendeltetésű, zártrendszerű, gépi üzemeltetésű, csepegés és szóródásmentes, bűz és
szaghatást kizáró eszközzel végezhető.

/4/

A szállításra használt eszközt közterületen tárolni tilos.

/5/

A településen keletkező folyékony hulladék elszállítását csak az önkormányzattal
szerződést kötött vállalkozó végezheti.
A folyékony hulladékszállítást végzi: TI-TÓ Kft. 6320 Solt, Fűzfa u. 25.

/6/

A vállalkozó köteles gondoskodni a szennyvíz szakszerű és előírásszerű szállításáról.

/7/

A vállalkozó garantálja, hogy az általa kiszállított szennyvíz csak kommunális eredetű,
nem tartalmaz nagyüzemi, mezőgazdasági, állattenyésztési, valamint ipari
tevékenységből származó kemikáliás olajos, toxikus és magas nehézfémtartalmú
vizeket, hígtrágyát.

/8/

A vállalkozóval kötendő szerződést a Képviselőtestület nevében a polgármester köti
meg.

/9/

A települési folyékony hulladék gyűjtésére, elszállítására vonatkozó szolgáltatást
Dunaegyháza község területén kötelező igénybe venni.

/10/ A szennyvízszállítás díját jelen rendelet l. sz. melléklete tartalmazza.

9. §.
HÁZTARTÁSI SZEMÉT ÉS EGYÉB SZILÁRD HULLADÉK KEZELÉSE

/1/

Dunaegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestülete a közigazgatási területén a
keletkező települési szilárd hulladék összegyűjtését, elszállítását közszolgáltatás
formájában biztosítja.

/2/

A települési szilárd hulladék összegyűjtését, elszállítását, ártalommentes elhelyezését a
DUNANETT Dunaújvárosi Regionális Köztisztasági és Hulladékkezelő, Szolgáltató Kft
/Dunaújváros, Budai Nagy A. u. 2./ végzi el a vele kötött és a Képviselőtestület által
jóváhagyott szerződésben foglaltak szerint.

/3/

Dunaegyháza Község Önkormányzatának Képviselőtestülete – az időközben
magánszemély tulajdonába került – dunaegyházi 037/5. hrsz. alatti szilárdhulladéklerakót bezárja, arra a továbbiakban a hulladék lerakását megtiltja. A kommunális
szilárd hulladék kizárólag a kötelező közszolgáltatás keretében az azt ellátó
DUNANETT KFT. Dunaegyháza közigazgatási területén kívül lévő lerakójára
kerülhet.
A közszolgáltatás keretén kívül eső hulladék valamely Dunaegyházán kívüli
engedélyezett lerakóra történő elszállíttatásáról a hulladék tulajdonosa köteles
gondoskodni.

10. §.
A DUNANETT KFT.

a./

gondoskodik megfelelő mennyiségű szemétgyűjtő edényzetről,

b./

a szemétgyűjtő edényeket az önkormányzat által megadott ingatlanokon elhelyezi,

c./

gondoskodik a szemétgyűjtő edények javításáról, pótlásáról,

d./

a rendszeres szemétszállításba bekapcsolódó területekről a szemetet heti egy
alkalommal, külön megbízás esetén gyakrabban elszállítja,

e./

rendszeres szemétszállításba bekapcsolódó, vagy a már bekapcsolt üdülő- és zártkerti
területekről idényjelleggel /április 1-től, október 31-ig/ a háztartási szemetet heti egy
alkalommal elszállítja,

f./

a szemétgyűjtő edény kiürítése során kihullott szemetet a szállítással foglalkozó
dolgozókkal kell összegyűjtetni és elszállíttatni,

g./

külön megbízás alapján évente legalább egy alkalommal, tavasszal az egyéb szilárd
hulladékot összegyűjti és elszállítja /lomtalanítás/

/2/

A DUNANETT KFT. a Dunaegyháza község közigazgatási területén összegyűjtött
települési szilárd hulladékot Dunaföldvár, Dunaújváros szeméttároló telep megjelölésű
külterületi ingatlanon helyezi el.

/3/

A szervezett közszolgáltatás az alábbi hulladékokra nem terjed ki:
-

robbanékony anyagok
könnyen gázosodó anyagok
forró állapotú hamu, salak
hó, jég
istállótrágya, trágyalé
veszélyes egészségügyi anyagok
különlegesen veszélyes gyúlékony anyagok
használt olaj

/4/ Dunaegyháza község közigazgatási területén a kötelező közszolgáltatásba bekapcsolt
területek:
- minden belterületi ingatlan tulajdonosa, használója, bérlője /továbbiakban:
tulajdonos/. Részükre a Dunanett Kft. 1-1 db. szemétgyűjtő edényzetet biztosít, melyet
a tulajdonos megvásárol, illetve bérel.
-

a külterületi lakott helyen lévő, valamint a zártkerti /hobby/ ingatlan tulajdonosai,
használói, bérlői részére a Dunanett Kft. 1-1 db szemétgyűjtő edényzetet biztosít,
melyet a tulajdonos megvásárol, illetve bérel.

-

a külterületi, valamint a „hobby” telkek tulajdonosaitól, használóitól, bérlőitől a
keletkezett szilárd hulladék elszállítása április 1-től, október 31-ig terjedő időszakban
történik.
Szolgáltatás kezdete 2008. április 1.

-

az ingatlan tulajdonosa a szemétgyűjtésre biztosított edényzeten kívül, amennyiben
rendszeresen több szemete képződik, a szemétszállítási díj megfizetése mellett
igényelhet újabb szemétgyűjtő edényzetet.

-

azok az ingatlantulajdonosok, ahol nem rendszeresen keletkezik többlet szemét, a
DUNANETT KFT. által biztosított szemétgyűjtő zsák megvásárlásával és
felhasználásával biztosíthatják a szemét elszállítását.

11. §.
A BELTERÜLETI SZEMÉTSZÁLLÍTÁS DÍJA

/1/ Az elhelyezett hulladéktartályokat a DUNANETT KFT hetente egy alkalommal üriti ki.

/2/ A DUNANETT KFT. edényenként egy vonalkódot biztosít és vállalja, hogy az
edényzeten a vonalkódot oly módon helyezi el, hogy a leolvasó készülék azt teljes
biztonsággal regisztrálhassa.
/3/ A DUNANETT KFT. az ingatlanon keletkezett – a szemétgyűjtő edényzeten felüli –
többlet háztartási szemetet csak az általa biztosított, jelzéssel ellátott szemétgyűjtő zsákba
elhelyezve szállítja el. Saját zsákba, dobozba, stb. elhelyezett szemetet a DUNANETT
KFT. nem gyűjti össze.
/4/ A „hobby-kert”-ekben elhelyezett konténer kiürítésére szükség szerint – az önkormányzat
jelzése alapján – kerül sor.
/5/ A háztartásban keletkezett nem háztartási hulladék összegyűjtésére évente egy
alkalommal kerül sor.
/6/ A nem háztartási eredetű hulladék /sitt, építési anyag stb./ összegyűjtésére szolgáló
edényzet kiürítésére annak betelte után kerül sor.
/7/ Jelen rendeletben meghatározott ingatlanok tulajdonosainak, bérlőinek, használóinak,
valamint a vállalkozók és intézmények részére a közszolgáltatás igénybevétele kötelező.

12. §.
SZEMÉTSZÁLLÍTÁSI DÍJ

/1/

A szemétszállítási díj beszedését a DUNANETT KFT. végzi.

/2/

A díj három összetevőből áll:
- a minden ingatlantulajdonos által fizetendő átalánydíjból,
- az egy szemétgyűjtő edényre megállapított ürítési díjból,
- a DUNANETT KFT. által biztosított szemétgyűjtő zsák árából.
A díjakat e rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza.

/3/ A szemétszállítási díjakat a szolgáltató által kibocsátott számla alapján kell megfizetni.
/4/ A szemétgyűjtő zsák ára tartalmazza az elszállítás díját is.
/5/ A hulladéktartályokat az elszállítás napján úgy kell elhelyezni, hogy a hulladékszállító
kocsi a felállítási helyre nehézség nélkül odamehessen és a kiürítés, elszállítás lehetséges
legyen. A hulladéktartályokat zárt állapotban kell tartani.
/6/ A hulladéktartályokat az elszállítási nap kivételével a használónak az ingatlana területén
kell tartani.
/7/ A hulladéktartályokat a használó köteles minden ürítés után kitisztítani és fertőtleníteni
/8/ A hulladéktartályok állagmegóvásáról a használó köteles gondoskodni.

A nem rendeltetésszerű használatból eredő károkat a használónak kell megtéríteni.

13. §.
A SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS EGYES TARTALMI ELEMEI

/1/ A tulajdonos és a közszolgáltató közötti szerződésnek tartalmaznia kell:
a./ a szerződő felek megnevezését,
b./ a szolgáltatás szervezett és rendszeres elvégzésére irányuló kötelezettség vállalását,
c./ szállítás helyét és gyakoriságát,
d./ a gyűjtőedényzet ürítésre való ki- és behelyezésével kapcsolatos kötelezettségeket,
e./ az arra irányuló szolgáltatói kötelezettségvállalást, hogy a szállítást a mindenkori
hatályos önkormányzati rendeletben foglaltak szerint és az abban meghatározott – mint
legmagasabb mértékű – díj ellenében, illetve figyelembe vételével végzi,
f./ a szolgáltatási díj megállapításának alapját /alapdíj és ürítési gyakoriság/, az abban
bekövetkezett változásokkal kapcsolatos bejelentési kötelezettséget,
g./ a szolgáltatási díj megfizetésének módját, határidejét, a díjfizetés elmulasztásának
jogkövetkezményeit.
/2/ A szerződéskötés megtagadása nem mentesít a díj megfizetése és a szolgáltatás kötelező
igénybevétele alól.

14. §.

/1/ A hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost terhelő
díjhátralék adók módjára behajtható köztartozás.
/2/ A díjhátralék keletkezését követő 30 napon belül a szolgáltató felhívja az
ingatlantulajdonos figyelmét a díjfizetési kötelezettség elmulasztására és felszólítja annak
teljesítésére.
/3/ A felszólítás eredménytelensége esetén – a díjhátralék keletkezését követő 90 napot
követően a szolgáltató a felszólítás megtörténtének igazolása mellett a díjhátralék
behajtását kérheti az önkormányzattól.
/4/ A szabályosan benyújtott igénylés alapján az önkormányzat jegyzője haladéktalanul
intézkedik a díjhátralék és a felmerült költségek behajtása érdekében.

15. §.
SZABÁLYSÉRTÉSI RENDELKEZÉSEK

/1/ Aki a /2/ bekezdésben meghatározott magatartási szabályokat, kötelezettségeket és
tilalmakat megszegi – amennyiben súlyosabbnak nem minősülő cselekmény nem valósul
meg – szabálysértést követ el és harmincezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.
/2/ Szabálysértést követ el és vele szemben az /1/ bekezdés szerint kell eljárni, aki:
-

az általa használt, illetve tulajdonát képező ingatlant nem műveli meg, nem tartja
rendben, gyomtól, gaztól nem tisztítja meg,
az ingatlan előtti járda tisztántartásáról /hó eltakarítása, síkosságmentesítés/ nem
gondoskodik,
az ingatlan előtti árkot, folyókát, csatornanyílást, átereszt nem tisztítja, a csapadékvíz
lefolyását nem biztosítja.

/3/ Az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. /XII. 28./ sz. Korm. rendelet /7/
bekezdésének szabályai szerint kell eljárni azzal szemben, aki
-

közterületet beszennyezi, az okozott szennyezés megszüntetéséről nem gondoskodik,
települési szilárd, vagy folyékony hulladékot közterületen engedély nélkül lerak,
elhelyez, nem kijelölt helyen helyez el, rak le szemetet.

16. §.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

/1/

E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
A kihirdetésről a jegyző gondoskodik.

/2/

E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Dunaegyháza Önkormányzat
Képviselőtestülete 9/2003. /VI. 19./ sz., 4/2003. /II. 13./ sz., 2/2003. /II. 06./ sz.,
17/2001. /XII. 05./ sz., valamint 10/2001. /VII. 05./ sz. Önk. rendeletei.

Nagy Tamás
polgármester

Zsidóné Faragó Monika
jegyző

1. számú melléklet

A települési folyékony hulladék gyűjtésének és elszállításának szolgáltatási díja 2007. 02. 01től lakossági és közületi körben:

1.418.-Ft/m3

Az ár ÁFÁT. nem tartalmaz.

2. számú melléklet

/Egytényezős díj vonalkóddal 120 l-es edény/
A szilárd hulladék elszállításának és ártalmatlanításának díja 2009. 02. 01-től
Ürítési díj

414 Ft/ürítés

Minimális közszolgáltatási díj
(havi 2 ürítést tartalmaz)

824 Ft/hó

Zöld járat: évi két alkalom: - tavaszi /április/ - őszi /november/
Elektronikai hulladék: évi egy alkalom: február-március hónap
Lomtalanítás: évi egy alkalom: húsvét után
A fenti díjak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.
Az ÁFA mértéke 20 %.

