
Moha Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 12/2012. (XI.30.) önkormányzati 
rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi 

közszolgáltatásról szóló 13/2002. (XII.31.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 
Moha Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi 
XLIII. törvény 23. §. f./ pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 
32. cikk (1) bekezdése l) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a települési szilárd 
hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 13/2002. (XII.31.) 
önkormányzati rendeletét a következők szerint módosítja: 
 
1. § A rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 
 
2. § Ez az önkormányzati rendelet 2013. január 1-én lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 

13/2011. (XII.20.) önkormányzati  rendelet hatályát veszti. 
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1.  melléklet a 12/2012. (XI.30.) önkormányzati  rendelethez 
 
1.) A képviselő-testület, a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 

Társulás Tanácsának 17/2012 (XI.28.) számú határozata alapján az egységnyi 
közszolgáltatási díjat 4,01 Ft/l + ÁFA értékben állapítja meg. 

 
2.) Az egységnyi szolgáltatási díjat figyelembe véve 2013. évre a települési szilárd 
hulladék gyűjtésének és elszállításának: 

a. 80 literes edényzet után fizetendő közszolgáltatási díjat 357 Ft-ban, 
b. 110 literes edényzet után fizetendő közszolgáltatási díjat 442 Ft-ban, 
c. 120 literes edényzet után fizetendő közszolgáltatási díjat 471 Ft-ban, 
d. 240 literes edényzet után fizetendő közszolgáltatási díjat 810 Ft-ban, 
e. 760 literes edényzet után fizetendő közszolgáltatási díjat 2.566 Ft-ban, 
f. 1.100 literes edényzet után fizetendő közszolgáltatási díjat 3.532 Ft-ban, 
g. 4.400 literes edényzet után fizetendő közszolgáltatási díjat 11.768 Ft-ban 

állapítja meg. A megállapított közszolgáltatási díjak egyszeri ürítésre vonatkoznak és az 
általános forgalmi adót nem tartalmazzák.” 
 
3.) A hulladékkezelési közszolgáltatás díja a vegyes hulladék heti egyszeri gyűjtését, az 

évi egy alkalommal történő lomtalanítás (a lom-, elektronikai-, és gumihulladék 
gyűjtés), az évi 8 alkalommal történő zöld hulladék szállítás, az évi 12 alkalommal 
történő csomagolási hulladék házhoz menő begyűjtését és szállítását, a szelektív sziget 
üzemeltetése  díját is tartalmazza. 

 
4.) A többlet hulladék elszállítására szolgáló feliratos műanyag zsák díja bruttó 420 Ft/db, 

amely tartalmazza a szállítás és elhelyezés díját is. 


