
Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
25/2012.(XI.28.) önkormányzati rendelete 

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelés helyi közszolgáltatásáról szóló 
1/2003.(I.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete „a helyi önkormányzatokról” szóló 1990. évi LXV 
törvény 16.§(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbiakat rendeli el: 
 
1.§ (1) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelés helyi közszolgáltatásról szóló 
1/2003.(I.23.) rendelet 2. számú melléklete helyébe az alábbi 2 számú melléklet  lép: 

„2. számú melléklet 
(2) A  
a.)    80  literes kukaedény alkalmankénti ürítése esetén a szolgáltatási díj     357 Ft + ÁFA, vagyis bruttó      
453 Ft. 
b.) 110  literes kukaedény alkalmankénti ürítése esetén a szolgáltatási díj     442  Ft + ÁFA, vagyis bruttó      
561 Ft. 
c.)  120 literes kukaedény alkalmankénti ürítése esetén a szolgáltatási díj      471 Ft + ÁFA, vagyis bruttó      
598  Ft. 
d.) 240 literes kukaedény alkalmankénti ürítése esetén a szolgáltatási díj      810  Ft + ÁFA, vagyis bruttó     
1029 Ft. 
e.)  770 literes kukaedény alkalmankénti ürítése esetén a szolgáltatási díj    2566 Ft + ÁFA, vagyis bruttó     
3559 Ft. 
f.) 1100 literes kukaedény alkalmankénti ürítése esetén a szolgáltatási díj    3532  Ft +ÁFA, vagyis bruttó     
4486 Ft. 
g.) 4000 literes kukaedény alkalmankénti ürítése esetén a szolgáltatási díj 11768  Ft +ÁFA, vagyis bruttó    
14945 Ft. 
 
(3) A szolgáltató a szolgáltatási díj ellenében biztosítja, hogy ingatlanonként  
- vegyes hulladék heti egyszeri gyűjtés 
- évi egyszeri lomtalanítás 
- évi 8 alkalommal történő zöldhulladék szállítás 
- évi 12 alkalommal történő csomagolási hulladék házhoz menő begyűjtés és szállítás 
 
(4) A hulladékszállítási zsák eladási ára: 331 Ft+ ÁFA 
 
(5) A szolgáltató a község területén  2012 évben 1 db szelektív hulladékgyűjtő szigetet üzemeltet. 
 
2.§ (1) E rendelet 2012. november 30. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2013. január 1. napjától kell 
alkalmazni. 
(2) E rendelet 2013. február 1. napján hatályát veszti. 

Pátka, 2012. november 28. 

P.H. 
Nagy Dániel        Járfás Péterné 

            Polgármester                                  Jegyző 

Záradék: 

A rendelet kihirdetve: 2012. november 30. 

P.H. 
Járfás Péterné 
    Jegyző 


