
Daruszentmiklós Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

 a 12/2010. (XII.03.), az 1/2010. (I.8.) önkormányzati  rendelettel módosított 2/2004.(II.01.) 

önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkezelési 

közszolgáltatási díj megállapításáról 

- egységes szerkezetben -  

Daruszentmiklós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete A hulladékgazdálkodásról szóló 

2000. évi XLIII. törvény 25. §.-ában, valamint A települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj 

megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 242/2000.(XII.23.) Korm. rendeletben foglaltak 

alapján a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás díjának megállapításáról az alábbi 

rendeletet alkotja:   

1.§. Daruszentmiklós Község Önkormányzat Képviselő-testülete a települési szilárd 

       hulladék összegyűjtésére és kezelésére szerződést kötött a Dunanett Kft-vel.  

 

2.§. (1)  Az önkormányzat által szervezett települési szilárd hulladék összegyűjtésért  

             és elszállításáért a helyi közszolgáltatással ellátott területen lévő ingatlan  

             tulajdonosa, használója szemétszállítási közszolgáltatási díjat köteles fizetni.    

 

       (2) Települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatással ellátott terület 

             Daruszentmiklós Község összes belterületi ingatlana 120 literes edényekkel.  

                 

3.§. A települési hulladékkezelési közszolgáltatást a közszolgáltatással ellátott terület  

      minden ingatlan tulajdonosának, valamint Daruszentmiklós község közigazgatási  

      területén működő gazdálkodó szervezeteknek kötelező igénybe venni. 

 

4.§. ⃰ hatályát vesztette: 2011. január 1. 12/2010. (XII.03.) önkormányzati rendelettel 

 

 
4/A. § (1)  Az ingatlan tulajdonos az elvégzett közszolgáltatásért közszolgáltatási díjat 

                 köteles fizetni.  

 

          (2) A közszolgáltatás díját a rendelet 1. melléklete tartalmazza. 

 

          (3) Az ingatlantulajdonosnak az 1. melléklet szerinti kategóriákban választási lehetősége van. 

 

          (4) A kategóriák közötti változtatásra a tárgynegyedévet megelőző hónap első napja előtt van    

lehetőség. 

 

          (5) A „C” változatot választhatja: 

     a) a tárgyévet megelőző év december 31-ig a 70. életévét betöltött ingatlantulajdonos, 

vagy 

     b) azon lakatlan ingatlan tulajdonosa, akinek ingatlanán állandó lakcímet, vagy 

tartózkodási  helyet nem létesítettek, és ott életvitelszerűen nem tartózkodnak. 

 

 

5.§.     Daruszentmiklós Község közigazgatási területén működő gazdálkodó 

szervezetek a közszolgáltatást végző szolgáltatóval megkötött egyedi szerződések alapján 

kötelesek a szolgáltatási díjat megfizetni.  

 

6.§. A szemétszállítási díj beszedését a közszolgáltatást végző szolgáltató végzi. 

       A közszolgáltatásért fizetendő díj adók módjára behajtható köztartozás.  

 

7.§. A települési szilárd hulladék kezelésére, elhelyezésére és elszállítására 

       vonatkozó részletes szabályokat a köztisztasági fenntartásáról és a  

       környezetvédelemről szóló 14/2003.(VII.01.) ÖKT. számú rendelet tartalmazza.  

 

8.§. Ezen rendelet 2004. február 01.-én lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről az SZMSZ előírásai 

szerint a jegyző gondoskodik.   

 

 

 



 2 

 

Daruszentmiklós, 2004. január 21. 

 

 

Zeleiné Garda Mária                                                      Földi Ilona                                               

polgármester         jegyző 

 

 

 

A rendelet egységes szerkezetbe foglalva. 

 

Daruszentmiklós, 2011. január 6. 

 

   Pulainé Varga Gabriella 

    jegyző 

 

 

 

1. számú melléklet a 12/2010. (XII.03.)  

önkormányzati rendelethez 

 

 

 

 

 
 

2011. év szemétszállítás díjai  

 A B C D 

1. Megnevezés: „A” változat 
az alapdíj havi 4 
ürítést tartalmaz 

„B” változat 
az alapdíj havi 2 
ürítést tartalmaz 

   „C” változat 
az alapdíj nem 

tartalmaz 
ürítést 

2. Alapdíj: Ft/hó    1.570 Ft        1.370 Ft   570 Ft 

3. 1100 literes konténer ürítési díja 4.167 Ft/ürítés 

4. Az alapdíjban meghatározott 
számú ürítést meghaladó 
ürítések díja:  120 liter 

 
450 Ft/ürítés 

 

 
450 Ft/ürítés 

 

 
  450Ft/ürítés 


