
TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
11/2009. (VIII. 26.) SZ. RENDELETE

TÉT VÁROSBAN FIZETENDŐ SZEMÉTSZÁLLÍTÁSI DÍJAKRÓL
(TELEPÜLÉSI SZILÁRD, BIOLÓGIAILAG LEBONTHATÓ HULLADÉK, 

SZELEKTÍV HULLADÉK, FOLYÉKONY HULLADÉK)

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testület a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. 

törvény  23.  §  f.)  pontjában  foglalt  felhatalmazás  alapján  –  a  települési  hulladékkezelési 

közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008. (III. 28.) 

Korm. rendelet rendelkezéseire figyelemmel – az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

(1.) Tét Város közigazgatási területén belül – 2009. szeptember 1. napjától 2010. június 

30.  napjáig  –  a  lakossági  települési  szilárd  és  biológiailag  lebontható  hulladék 

hulladékszállítás díja egyaránt: 236,- (kétszázharminchat) Ft/ürítés.

(2.) A fizetendő közszolgáltatási díj az egységnyi díjtétel és a szolgáltatás gyakoriságának 

szorzata alapján kerül megállapításra.

(3.) A meghatározott ürítési díj az általános forgalmi adót nem tartalmazza.

2. §

A  szeletív  hulladékgyűjtő  szigetek  használata  a  lakosság  számára  díjfizetési 

kötelezettséget nem keletkeztet (ingyenes).

3. §

(1) 2009.  szeptember  1.  napjától  2010.  június  30.  napjáig  a  települési  folyékony 

hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatást igénybevételének 1 m3-re jutó díja:

a.) Tét város területéről:

-  5  m3-ig  (köbméterenként)  740,-  (hétszáznegyven)  forint  szállítási  költség  plusz 

(köbméterenként) 660,- forint elbánási költség, 

- 5 m3 felett (köbméterenként) 3700,- (háromezer-hétszáz) forint szállítási költség plusz 

(köbméterenként) 3300,- (háromezer-háromszáz) forint elbánási költség;



b.) Tét-Szentkút, Lesvár, Ürgehegy és Kányahegy területéről:

-  5  m3-ig  (köbméterenként)  940,-  (kilencszáznegyven)  forint  szállítási  költség  plusz 

(köbméterenként) 660,- forint elbánási költség, 

- 5 m3 felett  (köbméterenként)  4700,-  (négyezer-hétszáz) forint  szállítási költség plusz 

(köbméterenként) 3300,- (háromezer-háromszáz) forint elbánási költség;

A meghatározott ürítési díj az általános forgalmi adót (20 %) nem tartalmazza.

4. §

(1) A rendelet 2009. szeptember 1.-én lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a 6/2008. (VI. 25.) sz. rendelet és a 

10/2009. (II. 01.) rendelet hatályát veszti.

Szabó Ferenc Bereczkiné Dr KovácsPiroska
polgármester jegyző

Kihirdetési záradék:
E rendelet Tét Város Önkormányzat Képviselő testülete 2009. augusztus 25.-i ülésén fogadta 
el.

Bereczkiné Dr. Kovács Piroska 
jegyző

Kihirdetve: 2009. augusztus 26.


