Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének
34/2011. (XII. 22.) Önkormányzati Rendelete

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról
szóló, többször módosított 12/2005. (III. 15.) Önkormányzati Rendelet módosítására és
egységes szerkezetbe foglalására megalkotott 13/2010. (IV. 26.) Önkormányzati Rendelet
módosításáról

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000.
évi XLIII. törvény 23. §-ban kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés
d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el:

1. § A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról
szóló, többször módosított 12/2005. (III. 15.) Önkormányzati Rendelet módosítására és
egységes szerkezetbe foglalására megalkotott 13/2010. (IV. 26.) Önkormányzati
Rendelet (a továbbiakban: Ör.) 17. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(2) 2012. évben hulladékkezelési közszolgáltatási díj fizetési kötelezettség január
1-jétıl szeptember 30-ig áll fenn.”

2. § Ör. 2-3. számú mellékletei helyébe e rendelet 1-2. számú mellékletei lépnek.

3. § Ez a rendelet 2012. január 1. napján lép hatályba és az azt követı napon hatályát veszti.

Hajdúnánás, 2011. december 16.

Szólláth Tibor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyzı

Záradék: Az önkormányzati rendelet kihirdetése megtörtént.
Hajdúnánás, 2011. december 22.

Dr. Kiss Imre
jegyzı

1. számú melléklet
a 34/2011. (XII. 22.)
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 – 2012. január 1-jétıl 2012. december 31-ig – háztartási szilárd hulladék heti
egyszeri ürítési díja, és egyben elszállítási- és kezelési közszolgáltatási díjának legmagasabb
ára: 270,- Ft (1.161,- 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:
- 120 literes edényzet egyszeri ürítése
- 120 literes győjtı edényzet heti gyakoriságú ürítése havonta
- 1100 literes edényzet egyszeri ürítése
- 1100 literes edényzet heti gyakoriságú ürítése havonta
- 110 literes hulladékgyőjtı zsák
- 120 literes edényzet bérleti díja

A feltüntetett díjak nettó értékek.
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270,- Ft
1.161,- Ft
2.442,- Ft
10.490,- Ft
258,- Ft/db
156,- Ft/hó

2. számú melléklet
a 34/2011. (XII. 22.)
Önkormányzati Rendelethez

A hulladékkezelı hajdúböszörményi telephelyére külsı beszállítók elhelyezési díjai

Kommunális hulladék

10.240,- Ft/tonna

Építési törmelék

1.023,- Ft/tonna

Szennyezett törmelék

3.528,- Ft/tonna

Gumiabroncs

7.398,- Ft/tonna

Bérmérlegelés 40 tonnáig

910,- Ft/tonna

Gumiabroncs (120 cm alatt)

díjmentes

Tiszta föld

díjmentes

Elektronikai hulladék

díjmentes

Zöldhulladék

díjmentes

Papírhulladék, hasznosítható mőanyag átvétele

piaci áron

A feltüntetett díjak nettó értékek.
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