
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
2/2013. (I. 31.) önkormányzati rendeleté

a lakossági szilárd hulladékgyűjtés, szállítás elhelyezés és 
ártalmatlanítás díjának megállapításáról szóló 29/2012. /XII. 28./ önkormányzati rendelet

hatályon kívül helyezéséről

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében, a  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a  következőket 
rendeli el.

1. § A  lakossági szilárd hulladékgyűjtés, szállítás elhelyezés és ártalmatlanítás díjának 
megállapításáról szóló 29/2012. (XII. 28.) számú önkormányzati rendelet 2013. január 1-jén 
hatályát veszti.

2. § Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

Pásztó

Z áradék : A rendelet k ih irdetésének  nap ja  2013. ja n u á r  31.

Sisák Imre 
Polgármester



Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testttlete 
29/2012. /XII. 28/ önkormányzati rendelete 

a lakossági szilárd hulladékgyűjtés, szállítás elhelyezés és 
ártalmatlanítás díjának megállapításáról

Pásztó Városi önkormányzat Képviselö-testUlete az Alaptörvény 32. cikk 121 bekezdésében és 
a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. Törvény 91. § / l /  bekezdésében foglalt 
felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
Törvény 13. § / l /  bekezdése 5. pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el:

1. § (1) Pásztó Város közigazgatási területén a közszolgáltatási díj állandó lakóingatlanra
a J  17.885,-Ft + ÁFA/lakás/év 1101-es kuka igénybevétele esetén 
b./ 14.309.-Ft + ÁFA/lakás/év 6 0 1-es kuka igénybevétele esetén

(2) A szolgáltatás évi 52 hetet figyelembe véve lakásonként heti egy alkalommal 110 
és 60 literes edénytérfogatú lakossági kommunális szilárd hulladék összegyűjtését, 
elszállítását és ártalmatlanítását jelenti.

(3) A közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost szemétszállítási díj 
terheli, amit negyedévente egyenlő részletben kell megfizetnie.

a. /  4.471,-Ft + ÁFA/negyedév 110 1-es kuka igénybevétele esetén
b. /  3.577,-Ft+ ÁFA/negyedév 60 1-es kuka igénybevétele esetén

(4) Üdülőingatlan tulajdonosok esetében a (2) bekezdésben foglaltak 
figyelembevételével 26 hét igénybevett szolgáltatást kell megfizetni.

2. § Az ingatlantulajdonost terhelő díjhátralék adók módjára behajtandó köztartozás.

3. § Ez a rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba.

4. § A 9/2012.(IV.30.) rendelet hatályát veszti.

Pásztó.

Záradék: A rendelet kihirdetésének napja 2012. december 28.



Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
9/2012. /IV. 30./ önkormányzati rendelete 

a lakossági szilárd hulladékgyűjtés, -szállítás, elhelyezés 
ártalmatlanítás díjának megállapításról

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi 
XLffl. tv. 23. §-a alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 8. § (4) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú 
Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának és az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Pásztói 
Szervezete véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § (1) Pásztó Város közigazgatási területén a közszolgáltatási díj -  egységese -  állandó 
lakóingatlanra ,

a. / 16.776,-F t.+ ÁFA/lakás/év 1101-es kuka igénybevétele esetén
b. / 13.422,-Ft + ÁFA/lakás/év 601-es kuka igénybevétele esetén

(2) A szolgáltatás évi 52 hetet figyelembe véve lakásonként heti egy alkalommal 110 és 
60 literes edénytérfogatú lakossági kommunális szilárd hulladék összegyűjtését, elszállítását 
és ártalmatlanítását jelenti.

(3) A közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost szemétszállítási díj terheli, 
amit negyedévente kell megfizetnie 2012. II-IV. negyedévekben a következők szerint:.

a./ 1101-es kuka igénybevétele esetén

II. negyedév: 4.194,-Ft +  ÁFA
- április: 1.334,-Ft + ÁFA .

—május: 1.430,-Ft + ÁFA 
-június: 1.430,-Ft + ÁFA

in. negyedév: 4.291,-Ft + ÁFA 
IV. negyedév: 4.291,-Ft + ÁFA

b J  601-es kuka igénybevétele esetén

II. negyedév: 3356,-Ft + ÁFA 
-április: 1.066,-Ft + ÁFA
- május 1345,-Ff+ ÁFA 
-június: 1.145,-Ft + ÁFA

Hl. negyedév: 3.433,-Ft + ÁFA 
IV. negyedév: 3.433,-Ft + ÁFA

(4) A közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlan tulajdonost 2013. január 1 -tői a 
szemétszállítási díj terheli a következők szerint:

aJ 1101-es kuká igénybevétele esetén
- negyedévente 4.291 Ft+ ÁFA 

b J  6 0 1-es kuka. igénybevétele esetén
- negyedévente 3.433 Ft+ ÁFA
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(5) Üdülőingatlan tulajdonosok esetében a (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével 
26 hét igénybevett szolgáltatást kell megfizetnie.

(6) Az ingatlantulajdonost terhelő díjhátralék adók módjára behajtható köztartozás.

2. § Ez a rendelet 2012. május 1-jén lép hatályba.

3. § Hatályát veszti az 1/2012. /I.27./ önkormányzati rendelet.

o m o  Am ii;« on

polgármester címzetes főjegyző

Záradék: A rendelet kihirdetésének napja 2012. május 2.

Sisák Imre 
polgármester



a lakossági szilárd hulladékgyűjtés, szállítás, elhelyezés és 
ártalmatlanítás díjának megállapításáról

Pásztó Városi Önkormányzat Képviseiő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi 
XLIII tv. 23. §-a alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 8. § (1) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú 
Nonprofit K ft Felügyelőbizottságának véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

l.§ (1) Pásztó város közigazgatási területén a közszolgáltatási díj — egységesen — állandó 
lakóingatlanra

2lJ I6.000.-Ft + ÁFA/lakás/év 1101-es kuka igénybevétele esetén 
b./12.800.- Ft+ ÁFA/lakás/év 6 0 1-es kuka igénybevétele esetén

(2) A szolgáltatás évi 52 hetet figyelembe véve lakásonként heti egy alkalommal 110 és 
60 literes edénytérfogatú lakossági kommunális szilárd hulladék összegyűjtését 
elszállítását és ártalmatlanítását jelenti.

(3) A közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost szemétszállítási díj terheli, 
amit negyedévente egyenlő részletben kell megfizetnie.

a. /  4.000.-Ft + ÁFA/negyedév 1101-es kuka igénybevétele esetén ✓
b. /  3.200.- Ft+ ÁFA/negyedév 60 1-es kuka igénybevétele esetén

(4) Üdülőingatlan tulajdonosok esetében a (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével 
26 hét igénybevett szolgáltatást kell megfizetni.

(5) Az ingatlantulajdonost terhelő díjhátralék adók módjára behajtható köztartozás.

2.§ Ez a rendelet 2012. február 1-jén lép hatályba, de rendelkezéseit 2012. január 1-jétől 
kell alkalmazni

Pásztó Városi Önkormányzat Képviseiő-testülete
1/2012. /1.27./ önkormányzati rendelete

3. § Hatályát veszti a 27/2011. (XII. 30.) önkormányzati rendelet.

Záradék: A rendelet kihirdetésének napja 2012. január 27.

Sisák Imre 
polgármester

Dr. Tasi/Horbála 
címzetesTDjegyző



Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
27/2011. /XII. 30./ önkormányzati rendelete

a lakossági szilárd hulladékgyűjtés, szállítás, elhelyezés és 
ártalmatlanítás díjának megállapításáról

Pásztó Városi önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi 
XLHI tv. 23. §-a alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 8. § (4) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú 
Nonprofit Kft Felügyelőbizottságának és az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Pásztói 
Szervezete véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1 .§ (1) Pásztó város közigazgatási területén a közszolgáltatási díj -  egységesen -  állandó 
lakóingatlanra

aJ  17.165.-Ft + ÁFA/lakás/év 1101-es kuka igénybevétele esetén 
bJ  13.732.- Ft+ ÁFA/lakás/év 601-es kuka igénybevétele esetén

(2) A szolgáltatás évi 52 hetet figyelembe véve lakásonként heti egy alkalommal 110 és 
60 literes edénytérfogatú lakossági kommunális szilárd hulladék összegyűjtését, 
elszállítását és ártalmatlanítását jelenti.

(3) A közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost szemétszállítási díj terheli, 
amit negyedévente egyenlő részletben kell megfizetnie.

a./ 4.291.-Ft + ÁFA/negyedév 1101-es kuka igénybevétele esetén 
by 3.433.- Ft+ ÁFA/negyedév 601-es kuka igénybevétele esetén

(4) Üdülőingatlan tulajdonosok esetében a (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével 
26 hét igénybevett szolgáltatást kell megfizetni.

(5) Az ingatlantulajdonost terhelő díjhátralék adók módjára behajtható köztartozás.

2. § Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba.

3. § Hatályát veszti a 11/2011. (TV. 29.,) rendelettel módosított 24/2010. /XII. 29./
önkormányzati rendelet.

Pásztó, 2011 .december 15.

Sisák Imre 
polgármester címzetes főjegyző

Záradék: A rendelet kihirdetésének napja 2011. december 30.

Sisák Imre 
polgármester

Dr. Tas ¡^Borbála /  
címzetes főjegyző

















































































Pásztó Városi önkormányzat Képviselő-testülete 
11/2011. /TV. 29./ önkormányzati rendelete a 

lakossági szilárd hulladékgyűjtés, szállítás, elhelyezés és ártalmatlanítás díjáról 
szóló 24/2010. /XII.29./ rendeletének módosításáról

i  §

A rendelet l.§ /1-4V bekezdései helyébe a  következő rendelkezés lép.

„ l.§ 111 Pásztó város közigazgatási terü letén  a  közszolgáltatási díj 
lakásonként

a. / 16.000.- F t + ÁFA/lakás/év 1101-es kuka igénybevétele esetén
b. /12.800.- F t + ÁFA/lakás/év 6 0 1-es kuka igénybevétele esetén

/2/ A szolgáltatás évi 52 hetet figyelembe véve lakásonként heti egy
alkalommal a  110 vagy 60 literes edénytérfogatú lakossági szilárd 
hulladék összegyűjtését, elszállítását és ártalm atlanítását foglalja 
magában.

13/ A közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost
szolgáltatási díjfizetési kötelezettség terheli, am it negyedévente 
egyenlő' részletekben kell megfizetnie:

a. / 4.000.- F t + ÁFA/negyedév
b . / 3.200.- F t + ÁFA/negyedév

IÁI Üdülőingatlan tulajdonosok esetében a  121 bekezdésben foglaltak
figyelembe vételével 26 hé t igénybevett szolgáltatást kell 
megfizetni az 111 bekezdés a./ pontja szerinti (letétellel „.

2. §

Ez a  rendelet 2011. július 1-jén lép hatályba. 

Pásztó, 2011. április 16.

—a—
Sisák Imre 

polgármester
Dr. T a^B o i^á la  

címzetes főjegyző

Z áradék : A rendelet kihirdetésének napja 2011. áprilip 29.

Sisák Imre 
polgármester

Dr. T aü  Borjmla 
címzetes főjegyző
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Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
24/2010. /XII. 29./ önkormányzati rendelete 

a lakossági szilárd hulladékgyűjtés, szállítás, elhelyezés és 
ártalmatlanítás díjáról

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi 
XLIII tv. 23. §-a alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 8. § (4) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú 
Nonprofit Kft. Felügyelőbizottságának és az Országos Fogyadztóvédelmi Egyesület Pásztói 
Szervezete véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1 .§ (1) Pásztó város közigazgatási területén a közszolgáltatási díj -  egységésen -  állandó 
lakóingatlanra

16.000,-F t +  ÁFA/lakás/év

(2) A szolgáltatás évi 52 hetet figyelembe véve lakásonként heti egy alkalommal 110 
literes edénytérfogatú lakossági kommunális szilárd hulladék összegyűjtését, elszállítását 
és ártalmatlanítását jelenti.

(3) A közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost szemétszállítási díj terheli, 
amit negyedévente egyenlő részletben kell megfizetnie.

4.000,-F t +  ÁFA/negyedév

(4) Üdülőingatlan tulajdonosok esetében a (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével 
26 hét igénybevett szolgáltatást kell megfizetni.

(5) Az ingatlantulajdonost terhelő díjhátralék adók módjára behajtható köztartozás.

2.§ (1) Ez a rendelet 2011. január 1 -én lép hatályba.

(2) A 43/2009.(XII.23.) önkormányzati rendelet 2010. december 31-én hatályát veszti.

3. § E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló Európai Parlament és Tanács 
2006/123/EK irányelvével összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.



P á s z tó  V á ro s  ö n k o rm á n y z a t K ép v ise lő -tes tü le te  
43/2009. (XII. 23.) re n d e le te

a lakossági sz ilárd  hulladékgyűjtés, szállítás, elhelyezés és árta lm atlan ítá s díjának
megállapításáról

Pásztó Városi ö n korm ányzat Képviselő-testülete a 2000. évi XT.TTT tv. 23 §-a alapján a lakossági 
kommunális szilárd hulladékgyűjtés, szállítás, elhelyezés és á rta lm atlan ítás d íjá t az alábbiak 
szerint határozza meg:

1-5

(1) Pásztó város közigazgatási terü letén  a közszolgáltatási díj -  egységesen -  állandó
lakóingatlanra *

15.200- F t  + ÁFA/ lak á s / év

(2) A szolgáltatás évi 52 h e te t figyelembe véve lakásonként heti egy alkalomm al 110 literes 
edénytérfogatú lakossági kom m unális szilárd hulladék összegyűjtése, elszállítása, elhelyezése és 
ártalm atlanítása.

(3) A közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost szem étszállítási díj terheli, am it 
negyedévente egyenlő részle tben  kell megfizetni.

8.800.- F t  + ÁFA/ neg y ed év

(4) Üdülőingatlan tulajdonosok esetében a (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével 26 hét 
igénybevett szolgáltatást kell megfizetni.

(5) Az ingatlantulajdonost terhelő  díjhátralék adók módjára behajtható köztartozás.

(6) Amennyiben 2010. m árcius 31-ig egy összegben befizetésre kerül a 2010. évi szemét- 
szállítási díj, úgy an n ak  összege a 2009. évi szemétszállítási díj összegével azonos.

2.§

E rendelet a belső p iá d  szolgáltatásokról szóló Európai Parlam ent és Tanács 2006/l£3/EK 
irányelvével összeegyeztethető szabályozást tartalm az.

3- §

Ez a rendelet 2010- ja n u á r  1-én lép hatályba, ezzel egyidejűleg a  34/2009. /IX. 307 rendelettel 
kiegészített 24/2007. /XII. 29./ rendelet hatá lyát veszti.

Pásztó, 2009. december 23.

f f
Sisák Im re  

polgárm ester

f o
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Sisák Im re  ^
polgárm ester/ .-<■

lék: A rendelet kih irdetésének napja 2009. december 23j
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