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JAVASLAT
a 2011. évi lakossági szilárd hulladékgyőjtés,
szállítás, elhelyezés és ártalmatlanítás díjáról szóló rendelet
módosítására

Készült: a Képviselı-testület 2011. áprilisi ülésére
Elıterjesztı: Robotka Róbert
Megtárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
Véleményezi: OFE Pásztói Szervezet Felügyelı Bizottsága
Elıkészítette: Szabóné Bózsár Éva osztályvezetı

Pásztó Városi Önkormányzat
Képviselı-testülete
______/2011. /______/ rendelete a
lakossági szilárd hulladékgyőjtés, szállítás, elhelyezés és ártalmatlanítás díjáról
szóló 24/2010. /XII.29./ rendeletének módosításáról
1. §
A rendelet 1.§ /1-4/ bekezdései helyébe a következı rendelkezés lép.
„ 1.§ /1/

Pásztó város közigazgatási területén a közszolgáltatási díj
lakásonként
a./ 16.000.- Ft + ÁFA/lakás/év 110 l-es kuka igénybevétele esetén
b./ 12.800.- Ft + ÁFA/lakás/év 60 l-es kuka igénybevétele esetén

/2/

A szolgáltatás évi 52 hetet figyelembe véve lakásonként heti egy
alkalommal a 110 vagy 60 literes edénytérfogatú lakossági szilárd
hulladék összegyőjtését, elszállítását és ártalmatlanítását foglalja
magában.

/3/

A közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost
szolgáltatási díjfizetési kötelezettség terheli, amit negyedévente
egyenlı részletekben kell megfizetnie:
a./ 4.000.- Ft + ÁFA/negyedév
b./ 3.200.- Ft + ÁFA/negyedév

/4/

Üdülıingatlan tulajdonosok esetében a /2/ bekezdésben foglaltak
figyelembe vételével 26 hét igénybevett szolgáltatást kell
megfizetni az /1/ bekezdés a./ pontja szerinti díjtétellel „.

2. §
Ez a rendelet 2011. július 1-jén lép hatályba.
Pásztó, 2011. április 16.

Sisák Imre
polgármester

Dr. Tasi Borbála
címzetes fıjegyzı

INDOKOLÁS

2010. december 29-én fogadta el a testület a 2011. évi díjtételeket.
A testületi ülésen és az ezt megelızı bizottsági üléseken indítványozták a
köztisztaságról szóló rendelet felülvizsgálatát és ennek függvényében a
díjrendelet módosítását.
Az indítványok lényege az volt, hogy az egyszemélyes háztartások esetében az
elszállított szemét mennyiségének megfelelı díj legyen meghatározva.
Miután a köztisztaságról szóló rendelet szabványosított szemétgyőjtı edényként
bevezette a 60 l-es kukát az egyszemélyes háztartásokban, ezért a díjrendelet e
szerint módosításra került.
A győjtés, szállítás költségei (üzemanyag, munkavégzés, gépjármő üzemeltetés
ktg.) mindkét tételnél azonosak, az elhelyezés és ártalmatlanítás költségei
csökkennek a kisebb szemétmennyiség miatt.

Az I. fordulós tárgyalás során elhangzott, valamint a Fogyasztóvédelmi
Egyesület véleményében is megfogalmazta, hogy az új rendelkezés bevezetése
jelentıs bevételkiesést eredményez a Kft részére, emiatt az üzleti terv teljesítése
is veszélybe kerülhet. A népesség-nyilvántartás adatai szerint mintegy 600
egyszemélyes háztartással számolva ez a bevételkiesés elérheti a 2.400 eFt-ot,
féléves szinten az 1.200 eFt-ot. A bevételkiesést a Kft saját erejébıl pótolni nem
tudja.
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Robotka Róbert
ügyvezetı igazgató

