
RENDELETTERVEZET 
 

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
…../2012.(…..) önkormányzati rendelete 

a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről, mint kötelező 
közszolgáltatásról szóló 

önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 
Makó Város Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. §-ában a foglalt feladatkörében a 
következőket rendeli el: 
 

1. § 
 
Hatályát veszti Makó Város Önkormányzata Képviselő-testületének a települési szilárd 
hulladékkal összefüggő tevékenységekről, mint kötelező közszolgáltatásról szóló 8/2010. (IV. 29.) 
önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 29. § (2) bekezdése. 
 

2. § 
 

Az Ör. melléklete helyébe ezen rendelet  melléklete lép. 
 

3. § 
 

Ez a rendelet 2013. január 1-én lép hatályba. 
 
 
 
     Dr. Buzás Péter  s. k.      Dr. Bánfi Margit s. k.  
         polgármester                                  jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Melléklet a …./2012. (…….) Makó Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez 

 
 

Szolgáltatási díjkedvezmények 
Lakossági díjkedvezmények 

110 l-es gyűjtőedény szállítása (kedvezmény/ürítés, %-ban meghatározva) 

28. § (1) bekezdés a) pontban meghatározotti kör 8,5
28. § (1) bekezdés b) pontban meghatározotti kör 17,0
28. § (1) bekezdés c) pontban meghatározotti kör 17,0
28. § (1) bekezdés d) pontban meghatározotti kör 100,0
28. § (1) bekezdés e) pontban meghatározotti kör 100,0

120 l-es gyűjtőedény szállítás (kedvezmény/ürítés, %-ban meghatározva) 
28. § (1) bekezdés a) pontban meghatározotti kör 8,5
28. § (1) bekezdés b) pontban meghatározotti kör 17,0
28. § (1) bekezdés c) pontban meghatározotti kör 17,0
28. § (1) bekezdés d) pontban meghatározotti kör 100,0
28. § (1) bekezdés e) pontban meghatározotti kör 100,0

240 l–es gyűjtőedény szállítás (kedvezmény/ürítés, %-ban meghatározva) 
28. § (1) bekezdés a) pontban meghatározotti kör 8,5
28. § (1) bekezdés b) pontban meghatározotti kör 17,0
28. § (1) bekezdés c) pontban meghatározotti kör 17,0
28. § (1) bekezdés d) pontban meghatározotti kör 100,0
28. § (1) bekezdés e) pontban meghatározotti kör 100,0

1,1 m³–es gyűjtőedény szállítás (kedvezmény/ürítés, %-ban meghatározva) 
28. § (1) bekezdés a) pontban meghatározotti kör 8,5
28. § (1) bekezdés b) pontban meghatározotti kör 17,0
28. § (1) bekezdés c) pontban meghatározotti kör 17,0
28. § (1) bekezdés d) pontban meghatározotti kör 100,0
28. § (1) bekezdés e) pontban meghatározotti kör 100,0

4 m³–es gyűjtőedény szállítás (kedvezmény/ürítés, %-ban meghatározva) 
28. § (1) bekezdés a) pontban meghatározotti kör 8,5
28. § (1) bekezdés b) pontban meghatározotti kör 17,0
28. § (1) bekezdés c) pontban meghatározotti kör 17,0
28. § (1) bekezdés d) pontban meghatározotti kör 100,0
28. § (1) bekezdés e) pontban meghatározotti kör 100,0
 

 
 

 
 


