
 
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

31/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelete  
a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről, mint kötelező közszolgáltatásról 

szóló 8/2010. (IV. 29.) Makó ör. módosításáról 
 

 

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 
1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a hulladékgazdálkodásról 
szóló 2000. évi XLIII. törvény 23. §-ban, valamint a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj 
megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008.(III. 28.) Korm. rendeletben foglaltakra 
figyelemmel a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről, mint kötelező 
közszolgáltatásról szóló 8/2010. (IV. 29.) Makó ör. (továbbiakban: Ör.) módosítására a következőket 
rendeli el: 

1. § 

 

Az Ör. melléklete helyébe ezen rendelet melléklete lép. 

 

2.§ 

 

Ezen rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba. 

 

 

Dr. Buzás Péter s. k.                                                  Dr. Bánfi Margit s. k. 
                  polgármester                                                              jegyző 
 
 
 
 
 
Záradék: 
 
A Képviselő-testület a rendeletet 2010. december 15-i ülésén fogadta el. 
A rendelet 2010. december 16-tól – hirdetőtáblán – kifüggesztésre került. 

 
Makó, 2010. december 16.  
 
 

     Dr. Bánfi Margit 
                                jegyző 
 

 

 



 
Melléklet  a 31/2010. (XII.16.) Makó Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez 
(A települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről, mint kötelező közszolgáltatásról szóló 

8/2010. (IV. 29.) Makó ör. mellékletének módosításához) 
 

Szolgáltatási díjak 
Szállítási díjak (Ft/ürítés/darab)

Lakossági díjtételek
 110 l-es gyűjtőedényes szállítás 223,0
 120 l-es gyűjtőedényes szállítás 244,0
 240 l-es gyűjtőedényes szállítás 488,0
 1,1 m3-es gyűjtőedényes szállítás 2 236,0
 4 m3-es konténeres szállítás 8 130,0

Lakossági díjkedvezmények
110 l-es gyűjtőedény szállítása (Ft/ürítés)

28. § (1) bekezdés a) pontban meghatározotti kör 19,0
28. § (1) bekezdés b) pontban meghatározotti kör 38,0
28. § (1) bekezdés c) pontban meghatározotti kör 38,0
28. § (1) bekezdés d) pontban meghatározotti kör 223,0
28. § (1) bekezdés e) pontban meghatározotti kör 223,0

120 l-es gyűjtőedény szállítás (Ft/ürítés)
28. § (1) bekezdés a) pontban meghatározotti kör 21,0
28. § (1) bekezdés b) pontban meghatározotti kör 41,0
28. § (1) bekezdés c) pontban meghatározotti kör 41,0
28. § (1) bekezdés d) pontban meghatározotti kör 244,0
28. § (1) bekezdés e) pontban meghatározotti kör 244,0

240 l–es gyűjtőedény szállítás (Ft/ürítés)
28. § (1) bekezdés a) pontban meghatározotti kör 41,0
28. § (1) bekezdés b) pontban meghatározotti kör 83,0
28. § (1) bekezdés c) pontban meghatározotti kör 83,0
28. § (1) bekezdés d) pontban meghatározotti kör 488,0
28. § (1) bekezdés e) pontban meghatározotti kör 488,0

1,1 m³–es gyűjtőedény szállítás (Ft/ürítés)
28. § (1) bekezdés a) pontban meghatározotti kör 190,0
28. § (1) bekezdés b) pontban meghatározotti kör 380,0
28. § (1) bekezdés c) pontban meghatározotti kör 380,0
28. § (1) bekezdés d) pontban meghatározotti kör 2 236,0
28. § (1) bekezdés e) pontban meghatározotti kör 2 236,0

4 m³–es gyűjtőedény szállítás (Ft/ürítés)
28. § (1) bekezdés a) pontban meghatározotti kör 691,0
28. § (1) bekezdés b) pontban meghatározotti kör 1 382,0
28. § (1) bekezdés c) pontban meghatározotti kör 1 382,0
28. § (1) bekezdés d) pontban meghatározotti kör 8 130,0
28. § (1) bekezdés e) pontban meghatározotti kör 8 130,0
 

 



 
Edényhasználati díjak 

Lakossági díjtételek (Ft/hó/darab)
 110 - 120-l-es gyűjtőedény 291,0
 240 l-es gyűjtőedény 291,0
 1,1 m3-es gyűjtőedény 3 010,0
 4 m3-es konténer 11 418,0

Hulladék-elhelyezési díj (Ft)
Makó és térsége többlet kommunális hulladék

(120 l-es szabvány gyűjtőzsák) 

390,0

Zöldhulladék 0,0
A díjtételek az Általános Forgalmi Adót nem tartalmazzák.
 

Üdülő-jellegű területeken (Maros-part) a lerakási díj összege lakásonként/lakóingatlanonként 
megegyezik a lakossági közszolgáltatás megfelelő díjtételének 4 havi összegével. 

 


