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K I V O N A T 2.  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. 
december 15-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 
 
(Javaslat a 2012. évi víz- és csatornaszolgáltatás 2012. évi díjának  
megállapítására) 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 
 Képviselő-testületének 24/2011. (XII. 15.) sz. rendelete a 

településen fizetendő víz-, és csatornaszolgáltatási díjakról 
szóló 6/2005. (II.24.) sz. rendeletének módosításáról 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. §. (1) 
bekezdésében biztosított jogkörében eljárva és az árak 
megállapításáról szóló többször módosított 1990. évi LXXXVII. 
törvényben kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet 
alkotja:  
 

1. §. 
 

A R. 2 § (1) helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
(1.) A vízmű által biztosított ivóvíz ára: 
 
  lakossági fogyasztóknak:  180,31 Ft/m3 + ÁFA 
 
  közületi fogyasztóknak:  204 Ft/m3 + ÁFA 
 
 
 a csatornaszolgáltatás ára: 
 
  lakossági fogyasztóknak: 145,67 Ft/m3 + ÁFA 
 
                   közületi fogyasztóknak:      176,38 Ft/m3 + ÁFA 
 

2. §. 
 
E rendelet 2012. január 1. napjával lép hatályba. A rendelet hatályba 
lépésével egyidejűleg a 22/2010. (XII. 16.) Ör. számú rendelet hatályát 
veszti. 
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(Javaslat a 2012. évi a hulladékkezelés 2012. évi díjának 
megállapítására, a települési szilárd hulladékról szóló 
22/2007.(XI.18.) számú önkormányzati rendelet módosításáról) 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata  
Képviselő-testületének  

25/2011. (XII. 15.) Ör. sz. rendelete 
a települési szilárd hulladékról szóló 22/2007. (X. 18.) 

Ör. sz. rendelet módosításáról 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) 
bekezdésében, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi 
XLIII. törvény (továbbiakban Hgt.) 21. és 23. §-aiban kapott 
felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja a települési szilárd 
hulladékról szóló 22/2007. (X. 18.) Ör. sz. rendelet (továbbiakban: Ör.) 
módosítása tárgyában: 
 

1. § 
 

Az Ör. 1. sz. melléklete helyében jelen rendelet 1. sz. melléklete lép. 
 

Záró rendelkezés 
 

2. § 
 
Jelen rendelet 2012. január 01-én lép hatályba. 
 
                                                                                   1. számú melléklet 

                                                                                                               
 

A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás 
2012. évi díjai 

 
Lakossági hulladékszállítás: 
 
110-120 literes edényzet egyszeri ürítés díja:  258.- Ft + ÁFA 
 240       literes edényzet egyszeri ürítés díja    516.- Ft + ÁFA 
                  
1100 literes konténer egyszeri ürítés díja:  2906.- Ft + ÁFA 
  
Feliratos zsák térítés díja: 258.- Ft + ÁFA 
 
Közületi hulladékszállítás: 
 
110-120 literes edényzet egyszeri ürítés díja:                   405.- Ft + ÁFA 
240        literes edényzet egyszeri ürítés díja                    810.- Ft + ÁFA 
                   
1100 literes konténer egyszeri   ürítési díja:                    3.982.- Ft +ÁFA 
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A komplex hulladékgazdálkodási telep díjai: 
 
Lakossági kommunális hulladék elhelyezési díja 
 (100 literenként)                   215.- Ft + ÁFA 
  
Lakossági zöld hulladék 2,0 m3-ig                                         (ingyenes)                                         
   
Lakossági zöld hulladék  
 2,0 m3 fölött, m3-enként                   3.551,18.- Ft + ÁFA 
  
Közületi zöld hulladék (m3-ként)                 3.551,18.- Ft + ÁFA 
   
Szelektív hulladék elhelyezése:                                            (ingyenes)   
                 (PET palack, papír, üveg) 
Inert (építési) hulladék díja: 
 
Lakossági tiszta inert hulladék napi 1 to-ig                           (ingyenes)                                   
Lakossági, tiszta inert hulladék,1 tonna fölött        2.173,23.- Ft/to + ÁFA 
 
Közületi tiszta inert hulladék                                  2.173,23.- Ft/to + ÁFA 
      
Válogatás nélküli hulladék                                     4.346,46.- Ft/to + ÁFA 
 

K.m.f. 
 
 

Dr. Sóvágó  László sk.                              Dr. Vincze Ferenc sk.  
     polgármester                       jegyző 
 
 
A kivonat hiteléül:  
 
 
Hajdúszoboszló, 2012. január 5.  
 
 
Molnár Viktória leíró 

 

 


