Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete
18/2011.(XII.21.)Ör
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás
kötelező igénybevételéről szóló többször módosított
17/2008.(X.01.)Ör módosítása

1. §

A 8. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
(1) A közszolgáltatás ellátásért a szolgáltatót megillető díjakat az 1. sz. melléklet tartalmazza.

2. §
(1) A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2012. január 1-től kell
alkalmazni.
(2) Hatályát veszti a 25/2010. (XII.22.) önkormányzati rendelet és a 17/2008. (X.01.)
önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdése. A rendelet azon rendelkezései, amelyeket a
módosítás nem érintett, továbbra is változatlanok és hatályosak.
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polgármester
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1. melléklet Apátfalva Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 18/2011. (XII.21.) önkormányzati rendeletéhez
Egységnyi díjtétel 2012. január 01-től

30 liter
60 liter
90 liter
120 liter
150 liter

Bruttó/ürítés
235,14
431,78
637,21
770,56
960,14

1 havi díj
509,47
935,53
1 380,63
1 669,53
2 080,30

Közületi díjtételek

Edényzet űrtartalma
60 liter
110-120 l-es kuka
1,1 m3-es konténer
4 m3-es konténer

Szállítási díj
Ft/bruttó
431,60
976,50
9 765,00
35 509,00

Gyűjtő edényzet típusai
Edényzet űrtartalmat
110-120 l-es kuka
1,1 m3-es konténer
4 m3-es konténer

I. n. évi díj
1 528,40
2 806,60
4 141,90
5 008,60
6 240,90

HATÁSVIZSGÁLATI LAP
A Települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről
szóló többször módosított 17/2008. (X.01.) önkormányzati rendelet módosításához
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen
I. társadalmi hatásai: a díjtételek emelkedése.
II. gazdasági hatásai: a tervezetnek gazdasági hatása nincs.
III. költségvetési hatásai: a tervezetnek költségvetési hatása nincs.
IV. környezeti következményei: a tervezetnek környezeti következménye nincs.
V. egészségi következményei: a tervezetnek egészségi következménye nincs.
VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: a tervezet a jelenlegi adminisztratív terhet
nem emeli.
VII. megalkotásának szükségessége: az infláció mértékének növekedése és a központi
statisztikai hivatal által kiadott szemétszállításra vonatkozó fogyasztói árindex növekedése.
VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei: közszolgáltatási szerződésben
foglaltak megsértése.
IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a
jelenlegi feltételeken felül többletet nem igényel.

