Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Képviselı-testületének
15/2009. (VII. 10.)
Önkormányzati Rendelete

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról
szóló, többször módosított 12/2005. (III. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló,
többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint a
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 23. §-ban kapott felhatalmazás alapján
az alábbi önkormányzati rendeletet alkotja:
1. §
A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló,
többször módosított 12/2005. (III. 15.) Önkormányzati Rendelet (továbbiakban: Ör.) 19. §
helyébe a következı rendelkezések lépnek:
„19. §
A közszolgáltatási díj megállapítása
(1) A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételére köteles, illetve a
közszolgáltatást igénybe vevı ingatlantulajdonosnak települési hulladékkezelési
közszolgáltatási díjat – továbbiakban: közszolgáltatási díjat – fizetnek.
(2) Az üdülıtulajdonosok vonatkozásában a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj
fizetési kötelezettség augusztus 1-jétıl október 31-ig áll fenn.
(3) Az ingatlantulajdonos változása esetén a közszolgáltatás díját a Polgármesteri Hivatalhoz
történt bejelentése hónapjának utolsó napjáig a korábbi, azt követıen pedig az új
tulajdonos köteles megfizetni.
(4) Az egységnyi díjtétel a Közszolgáltató által biztosított győjtıedényben az elszállításra
átvett hulladék – győjtıedényhez igazodó térfogata szerint meghatározott – egyszeri ürítés
díja.
A települési hulladékkezelési közszolgáltatás díját a jelen rendelet 2. számú melléklete
állapítja meg.
(5) A nem a közszolgáltató által begyőjtött és általa a hulladéklerakón lerakott hulladék
lerakási díját e rendelet 3. számú melléklete határozza meg.
(6) A közszolgáltatás igénybevételének éves díját az ingatlantulajdonos a győjtıedények
számának, azok egyszeri ürítési díjának és az évi ürítések számának szorzataként kell
megállapítani. A közszolgáltatásért fizetendı díjat a nem természetes személyek részére a
közszolgáltató számlázza ki. A természetes személyek a Polgármesteri Hivatal által

rendelkezésre bocsátott készpénzátutalási megbízáson kötelesek megfizetni a tárgyi
negyedévet követı hónap 15. napjáig.
(7) A közszolgáltatási díjat annak az ingatlantulajdonosnak kell megfizetni, aki a jelen
rendeletben foglaltak szerint a hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételére köteles.
(8) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatás díját utólag köteles megfizetni.
(9) Mentesül a szemétszállítási díj megfizetése alól a tanya lakcím-megnevezéső építmény
tulajdonosa.
(10) A szociálisan rászorult részére megállapított díjtámogatást és a mentességek költségének
összegét az önkormányzat közvetlenül a Közszolgáltató részére átutalja.
(11) A jegyzı a közszolgáltató részére köteles írásban átadni a településen közszolgáltatást
igénybe vevı háztartások számára, és gazdálkodó szervezetek nevére, címére vonatkozó
adatokat, melynek változása esetén haladéktalanul köteles a változásokat is írásban
közölni. Az átadott adatokat a közszolgáltató - az adatvédelemmel kapcsolatos
jogszabályok betartásával - kizárólag a közszolgáltatás díjának beszedésére használhatja
fel, azt harmadik személynek vagy más szervezetnek át nem adhatja.”
2. §
Az Ör. 2. számú mellékletének helyébe e rendelet melléklete lép.
3. §
E rendelet 2009. augusztus1-jén lép hatályba, és 2009. november 1-jén hatályát veszti.

Hajdúnánás, 2009. június 25.

Dr. Éles András
polgármester

Szőcsné dr. Sebestyén Irén
jegyzı

Záradék: Az önkormányzati rendelet kihirdetése megtörtént.
Hajdúnánás, 2009. július 10.

Szőcsné dr. Sebestyén Irén
jegyzı

2. számú melléklet
a 15/2009. (VII. 10.) Önkormányzati Rendelethez

A közszolgáltatás díjai

A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételére köteles, illetve a
közszolgáltatást igénybe vevı ingatlantulajdonosnak települési hulladékkezelési
közszolgáltatási díjat – továbbiakban: közszolgáltatási díjat – fizetnek.

A fizetendı - 2009. január 1-jétıl 2009. december 31-ig - háztartási szilárd hulladék heti
egyszeri ürítési díja, és egyben elszállítási- és kezelési közszolgáltatási díjának legmagasabb
ára: 236,- Ft (1.017,- Ft/hó/lakás).
A feltüntetett díj nettó érték.

Hulladékszállítás és ártalmatlanítás havi díja a jogi személyek, illetve a jogi személyiséggel
nem rendelkezı egyéb szervezetek székhelye, telephelye után:

1 db 120 literes hulladékgyőjtı edény heti egyszeri ürítése

1.860,- Ft/hó

1 db 240 literes hulladékgyőjtı edény heti egyszeri ürítése

3.720,- Ft/hó

1 db 1.100 literes hulladékgyőjtı konténer heti egyszer ürítése

1 db 5.000 literes hulladékgyőjtı konténer ürítése

A feltüntetett díjak nettó értékek.

13.800,- Ft/hó

13.100,- Ft/alkalom

