
Reszletes irasbeli tajekoztato a 2012. evi, hulladekrol szolo CLXXXV. torveny 91. §. (5) bekezdes

ertelmeben

Nemesszalok Kozseg Onkormanyzata

Varga Jeno polgarmester

Tisztelt Polgarmester Ur!

A 2012. evi CLXXXV. torveny a hulladekrol es a 2013. evi LIV. torveny a rezsicsb'kkentesek

vegrehajtasarol szabalyozza a hulladekkezelesi kb'zszolgaltatasi dfj csokkentesenek modjat.

A Kormany a hulladekkezelesi kozszolgaltatast nyujto cegekre vonatkozo rezsicsokkentes merteket

a vonatkozo torveny ertelmeben ugy szabalyozza, hogy a termeszetes szemely ingatlanhasznalo

altal 2013. Julius 1-je utan fizetendo dfj osszege (beleertve az alapdijat) nem haladhatja meg a 2012.

aprilis 14. napjan alkalmazott dij legfeljebb 4,2 szazalekkal megemelt osszegenek 90 szazalekat.

Az Onok szolgaltatasi korzeteben a vetftesi alapnak tekintendo, az onkormanyzat altal elfogadott

es altaluk a vonatkozott onkormanyzati rendeletben rogzitett a torvenyben hivatkozott idopontban

(2012. aprilis 14.) alkalmazott dij, valamint a 2013 ev I. feleveben es a rezsicsb'kkentest szabalyozo

torveny altal meghatarozott 2013. Julius 01. napjatol alkalmazando dijak az alabbiak szerint

alakulnak:

Szabvany
edeny tipusa

60 liter

80 liter

120 liter

240 liter

2012.04.14-en
alkalmazott dfj
Ft/ho brutto

924

1229

1849

3698

2013. junius 30-an
alkalmazott dij
Ft/ho brutto

1946

2215

2758

4395

Rezsicsokkentessel
2013. Julius 1-tol

alkalmazott dfj Ft/ho
brutto

869

1158

1732

3470

Tenyleges
megtakarftas

Ft/ ho
brutto

1077

1057

1026

925

%

55

48

37

21

(a tablazatban heti egyszeri gyakorisagnak megfelelo, 4 urfteses honap adatait hasonlftottuk ossze,

a havi szamla vegosszege az adott honapra eso, tenyleges urftesi napok szamanak fuggvenye)

A tablazatban a szolgaltatas teljes dija szerepel, melynek az Onok altal biztosftott 30 %, illetve 50 %

kedvezmennyel csokkentett reszet szamlazuk a kedvezmenyezett ingatlan hasznalonak, a

kulbnbozetet, a kedvezmeny osszeget pedig Onoknek.

Onok a 2013. Julius 1-je utan teljesftett szolgaltatasunk utan mar a csokkentett dfjakkal kiallitott

szamlakat kapjak kezhez. A szamlakon minden esetben, jol lathatoan, szfnes mezoben kiemelve

tuntetjuk fel a rezsicsokkentes eredmenyekeppen jelentkezo megtakan'tas osszeget az aktualis

idoszak vonatkozasaban es a 2013. Julius 1-je ota eltelt idoszak tekinteteben osszesftve is.

Amennyiben jelen tajekoztatoval kapcsolatban tovabbi kerdese lenne, kerem keressen minket

ugyfelszolgalatunk valamelyik elerhetosegen, vagy latogassa meg honlapunkat.

Jelen tajekoztatoval a cegiink a 2012. evi CLXXXV. torveny 91. § (5) pontjaban reszletezett

tajekoztatasanak eleget tett.
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