RENDELETEK TÁRSADALMI EGYEZTETÉSE
(Borsodivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2011. december 15-ei ülése előtt)
Az állampolgárok a rendelet-tervezettel kapcsolatos véleményüket, észrevételüket a 2011.
december 14-én 24.00 óráig névvel és címmel ellátva küldhetik meg elektronikus formában a
borsodivanka@yahoo.com e-mail címre.
Papír alapú dokumentumban a rendelet-tervezettel kapcsolatos véleményt, észrevételt a fent
megjelölt nap 16.00 óráig lehet benyújtani a Körjegyzőségen.
A körjegyző a beérkezett véleményeket szöveghűen – a sértő, névtelen és a tárgykörhöz nem
tartozó vélemények kizárásával megküldi a képviselők részére. A megküldött vélemény
mellett feltüntetésre kerül a beküldő neve, címe e-mail címe.
Felhívom a figyelmet, hogy:
a vélemény, észrevétel benyújtását a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok
nyilvánosságáról szóló törvény szerint az adatkezeléshez történő hozzájárulásnak kell
tekinteni,
a rendelet-tervezettel kapcsolatosan benyújtott vélemény, észrevétel a döntéshozókat nem
köti.

BORSODIVÁNKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELÖ-TESTÜLETÉNEK
…/2011. (… …) önkormányzati rendelete
a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás végzéséről és annak kötelező
igénybevételéről szóló
7/1999. (XI. 9.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Borsodivánka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az egyes helyi
közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 1995. évi XLII. törvény 4.§ (5)
bekezdésében és 5.§-ában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
1. §
A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás végzéséről és annak kötelező igénybevételéről
szóló 7/1999. (XI. 9.) önkormányzati rendeletnek a kötelező kéményseprő szolgáltatás
díjtételeit tartalmazó 2. melléklete helyébe a jelen rendelet melléklete lép.
2. §
Ez a rendelet 2012. január 1-én lép hatályba és 2012. január 2-án hatályát veszti.

Bogdán József
polgármester

KIHIRDETVE: 2011. …..

____________________

Dr. Katona Kálmán
körjegyző

MELLÉKLET

BORSODIVÁNKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
…/2011.(… …) önkormányzati rendelete
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás
szabályainak és díjának meghatározásáról szóló
18/2002. (XII. 30.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Borsodivánka Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 23.§-a alapján a következőket rendeli el:

1.§
A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás szabályainak és díjának
meghatározásáról szóló 18/2002. (XII. 30.) önkormányzati rendelet 2. melléklete
helyébe a következő rendelkezés lép:
2. sz. melléklet
A SZILÁRD HULLADÉK ELSZÁLLÍTÁSÁNAK
2012. ÉVI EGYSÉGNYI DÍJTÉTELE ÉS DÍJSZABÁSA

Edényzet megnevezése

Ürítési díj

110/120 literes gyűjtőedény

Ft/alkalom
378 .- +ÁFA

60 literes gyüjtőedény

304.- +ÁFA

A KÖZSZOLGÁLTATÁSI DÍJ ( ÁFA-VAL)
1. Lakások esetében:

-120 literes gyüjtőedény: 2080.-Ft. (havonta)
-60 literes gyüjtőedény: 1675.-Ft. (havonta)

2. Üdülők esetében:

120 literes gyüjtőedény:

6240.-Ft. (félévenként)

3.§
Ez az önkormányzati rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba.

Bogdán József
polgármester

Dr. Katona Kálmán
körjegyző

Kihirdetve:
2011…………………..

Dr. Katona Kálmán körjegyző

BORSODIVÁNKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
…/2011.(… …) önkormányzati rendelete
az önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvíz és az
önkormányzati tulajdonú víziközmű által biztosított
szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és -kezelés hatósági díjáról
Borsodivánka Község Képviselőtestülete az árak megállapításáról szóló többször módosított
1990. évi LXXXVII. törvény 7. § (1) bekezdése, és 8. § (1) bekezdése alapján a következőket
rendeli el:
1.§
Borsodivánka Község közigazgatási területén a Heves Megyei Vízmű Zrt. által szolgáltatott
ivóvíz hatósági díja (ivóvízdíj) köbméterenként:
343 Ft + ÁFA.

2.§
Borsodivánka Község közigazgatási területén a Heves Megyei Vízmű Zrt. által működtetett
szennyvíz- hálózat- és tisztítómű által biztosított szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és kezelés hatósági díja (csatornadíj) köbméterenként:
454 Ft + ÁFA.
3.§
Ez az önkormányzati rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba.
4.§
Hatályát veszti az önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvíz és az
önkormányzati tulajdonú víziközmű által biztosított szennyvíz- elvezetés, szennyvíztisztítás
és -kezelés legmagasabb hatósági díjának megállapításáról szóló 14/2010. (XII. 17.)
önkormányzati rendelet.

Bogdán József
polgármester

Kihirdetve:
----------dr. Katona Kálmán körjegyző

Dr. Katona Kálmán
körjegyző

