
Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
4/2012. (II. 15.) önkormányzati rendelete 

 
a köztisztaságról és a települési szilárd hulladék kezelésére irányuló közszolgáltatásról szóló  

27/2006. (XII. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 
16.§ (1) bekezdésében, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 23.§-ában kapott 
felhatalmazások alapján, figyelemmel az egyes törvények Alaptörvénnyel összefüggő módosításáról szóló 2011. évi 
CCI. törvény 196. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezésre, a köztisztaságról és a települési szilárd hulladék 
kezelésére irányuló közszolgáltatásról szóló 27/2006. (XII.13.) számú rendelet (továbbiakban: R.) módosításáról az 
alábbi rendeletet alkotja: 

1.§ A R. 1. számú melléklete helyébe a következő 1. számú melléklet lép: 

„1. számú melléklet 
(a 27/2006.(XII. 13.) rendelethez) 

A települési szilárd hulladék kezelésére irányuló hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételének 
2012. évi díja 

 
1.A fizetendő hulladékkezelési közszolgáltatási díj mértékét az igénybevevő által választott űrméretű gyűjtőedény 
számának, az adott típusú gyűjtőedény egyszeri ürítési díjának és az ürítések számának szorzataként kell 
megállapítani. 

2.A települési szilárd hulladék kezelésére irányuló hulladékkezelési közszolgáltatás körébe tartozó háztartási hulladék 
gyűjtésére rendszeresített gyűjtőedények egyszeri ürítési díjai: 

 a) 1 db 60 liter űrtartalmú gyűjtőedény egyszeri ürítése   290 - Ft + ÁFA 
 b) 1 db 110 liter űrtartalmú gyűjtőedény egyszeri ürítése   340,- Ft + ÁFA 
 c) 1 db 120 liter űrtartalmú gyűjtőedény egyszeri ürítése   340,- Ft + ÁFA 
 d) 1 db 240 liter űrtartalmú gyűjtőedény egyszeri ürítése   680,- Ft + ÁFA 

3.A települési szilárd hulladék kezelésére irányuló hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevétele esetén alkalmazható 
közszolgáltatási díj – egy gyűjtőedényre kivetített - legmagasabb évi mértéke a háztartási hulladék esetében: 

 a) 60 liter űrtartalmú gyűjtőedény igénybe vétele esetén legfeljebb    15 080,- Ft + ÁFA 
 b) 110 liter űrtartalmú gyűjtőedény igénybe vétele esetén legfeljebb 17 680,- Ft + ÁFA 
 c) 120 liter űrtartalmú gyűjtőedény igénybe vétele esetén legfeljebb 17 680,- Ft + ÁFA 
 d) 240 liter űrtartalmú gyűjtőedény igénybe vétele esetén legfeljebb 35 360,- Ft + ÁFA 

4. A szabványosított műanyag zsák díja: 
a) 60 literes DHRV feliratú műanyag zsák       280 Ft+ ÁFA /db 
b) 120 literes DHRV feliratú műanyag zsák      520 Ft+ ÁFA /db” 
 

2.§ E rendelet a kihirdetését követő második napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2012. január 1-től kell alkalmazni. 
 
 
 
 
                Bóna Zoltán       dr. Szilágyi Ákos 
              polgármester       jegyző 
 
Záradék: 
A rendelet 2012. február 15. napján kifüggesztéssel kihirdetésre került. 
 
 
 
 

dr. Szilágyi Ákos 
                                                                                    jegyző 
 


