
Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének
  5/2011.(II.25.) önkormányzati rendelete 

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszo lgáltatásról, valamint
a köztisztaságról szóló,  23/2003. (IX.29.) önkormá nyzati rendelet

módosításáról

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló
2000.  évi  XLIII.sz.  törvény  23.  §-ban  kapott  felhatalmazás  alapján,  a  helyi
önkormányzatokról  szóló  1990.  évi  LXV.  törvény   8.  §  (1)  bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, valamint a
köztisztaságról szóló 23/2003.(IX.29.) sz. önkormányzati rendelet 1. melléklete
helyébe az  1. melléklet lép.

2.  § E rendelet  2011.  március  01-én lép hatályba  és 2011.  március  02-án
hatályát veszti.

Michl  József      dr.  Horváth  Tivadar
 polgármester                         jegyz ő



A rendelet megalkotásának napja: 2011. február 23.
                                                 1.sz. melléklet az 5/2011.(II.25.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 23/2003.(IX.29.) önkormányzati rendelethez

Lakossági edényzet ürítési díjak (ÁFA-tartalom nélkül) 2011. március 01.-től:

A B C D
1 Edényzet 2010. év 2011. év 2011/2010.
2 2,34 Ft/l + áfa 2,43 Ft/l + áfa %
3 80 liter 187,-Ft + áfa 194,-Ft + áfa 3,7
4 110 liter 257,-Ft + áfa 267,-Ft + áfa 3,9
5 120 liter 281,-Ft + áfa 292,-Ft + áfa 3,9
6 240 liter 562,-Ft + áfa 583,-Ft + áfa 3,7
7 770 liter 1 802,-Ft + áfa 1 871,-Ft + áfa 3,8
8 1100 liter 2 574,-Ft + áfa 2 673,-Ft + áfa 3,8
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Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének
  5/2011.(II.25.) önkormányzati rendelete 

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszo lgáltatásról, valamint
a köztisztaságról szóló,  23/2003. (IX.29.) önkormá nyzati rendelet

módosításáról

Az 1. §-hoz

A  hulladékgazdálkodásról  szóló  2000.  évi  XLIII.sz.  törvény  23.  §  alapján  a  települési
önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati rendeletben állapítja meg:

a) a helyi közszolgáltatás tartalmát, a közszolgáltatással ellátott terület határait;
b) közszolgáltató megnevezését, illetőleg annak a működési területnek a határait, amelyen

belül a közszolgáltató a közszolgáltatást rendszeresen köteles ellátni;
c) a közszolgáltatás ellátásának rendjét és módját, a közszolgáltató és az ingatlantulajdonos

ezzel összefüggő  jogait  és kötelezettségeit  - beleértve az egyes  ingatlanfajtákra vonatkozó
speciális szabályokat -, a szolgáltatásra vonatkozó szerződés egyes tartalmi elemeit;

d)  a  közszolgáltatás  keretében  kötött  szerződés  létrejöttének  módját,  valamint  a
közszolgáltatás igénybevételének - jogszabályban nem rendezett - módját és feltételeit;

e)  a  közszolgáltatással  összefüggő  -  jogszabályban  nem  rendezett  -  települési
önkormányzati feladat- és hatáskört;

f) az ingatlantulajdonost terhelő díjfizetési kötelezettséget, az alkalmazható díj legmagasabb
mértékét,  megfizetésének  rendjét,  az  esetleges  kedvezmények  eseteit  vagy  a  szolgáltatás
ingyenességét;

g) a közszolgáltatással összefüggő személyes adatok (közszolgáltatást igénybe vevő neve,
lakcíme, születési helye és ideje, anyja neve) kezelésére vonatkozó rendelkezéseket;

h) a gazdálkodó szervezet számára - a 20. § (4) bekezdésében meghatározott kivétellel - a
gazdasági tevékenységével összefüggésben keletkezett, nem elkülönítetten gyűjtött és a 13. §
alapján  nem  hasznosított  vagy  ártalmatlanított  hulladéka  tekintetében  a  közszolgáltatás
kötelező igénybevételét a 21. § (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel.

A díjak felülvizsgálatakor és a tervezet elkészítése során figyelembe vettük az éves inflációk
mértékét,  az  előző  időszak  veszteségeit  valamint  azt,  hogy  infláció  alatti  díjemelést
javasoljunk. Az elmúlt 5 évben az évenkénti díjemelés mindig az éves infláció alatti volt.
  

A 2. §-hoz

A rendelet hatályba lépéséről és a beépülés utáni hatályvesztésről rendelkezik.
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