Lszőfő Község onkormán yzata Képviselő-testületének
1 1/2010.Cfl I'3 0.) iinkormán yzati.r end.elete.
' a kommunális szilárd hulladék gyííjtésére
ésel.s2{||i1ásáravonatkóló!
szerv'ezettközszolgáltatás kötelező igénybevételérő|
szóló
13/2009.(XII. 10.) önko rm ányzati ren d eletémó d osításáró I
,n

'
Aszófo Község onkormanyzatánakKépviselő-testüiete
gazdálkodá,,ot,,óű;ú''
a hul1adék
évi)o-trI.tV. 23'$-ábankapottfelhatahnazás
alapján,a helyitinkarmány2atokróiszótró1990'
éviLXV. torvény8.$ (1) bekezdésében
meghatározott
feladatkörében
eljárva,a következőket
rendeliel:
1'$ Aszófő Község ÖnkormányzataKépviselő-testi'iletének
a kommunális szilárd hulladék
gyííjtéséreés elszáIlítására vonatkoző' szervezetÍ. közszo1gáItatás kötelező
igénybevételéről
szóló 1312009.6II'10.)önkormányzatirendelete(a iovábbiakban:Ör.)
3.$ (i) bekezdése
helyébea következő rendelkezés
lép:
,,(1) Aszőfő Község közigazgatási területéna teleptilésiszilárd hul1adékkezelésévei
kapcsolatosközszolgáItatástaz alábbt gazdákodó szewezetekútján
bixosítja:
a) A települési szilfud hulladék begyiíjtése,elszállítása tekintetébená Probio
BalatonfiirediTelepülésüzemeltetési
Zrt' (8230Balatonflired,Ftirdő u.20,)
b) A települési szilárd hulladék komyezetkárosítást kizárő módon történő
ártalmat|arutása,
a szelektívengy.íjtötthulladékbegyííjtése,
előkezelése,hasznosításra
történő éiadásatekintetébenaz Észak-BalatoniÉulladékgazdákodásiKft' (8200
Veszprém,Házgyái tft 1')
c) AZ Eszak-Balatoni HulladékgazdálkodásiKft' a szelektíven gytijtött hulladék
begyűjtését
a Probio Zrt bevonásával végzi' A szelekÍívengrijtött hulladék
eiőkezelése, hasznosításra történő átadása a Veszprémi Szolgáitató Zrt.
válogatóművében
történik,',
2.$ (1) Az Ör. 4.$ (1) bekezdés
a) pontjábanaz ,,évi60 alkalom''szövegrész
helyébe
aZ ,,évi
52 alkalom''szoveglép.
(2) Az o'. 4.s (i) bekezdésb) pontjábana,,38 száijításiaikalomra,,szövegrészhelyébea
,,30 száIlításialkalomra''szöveg lép.
3.$Az Ör. 10.$-ahe1yébe
az a|ábbírende]kezés
lép:
,,(1) A településihulladékrendszeresgyújtésévei,
elszáIlításával
és ártalmatlarutásávai
kapcsolatos kötelező közszolgáItatásértaz ingatlan tulajdonosa kéttényezős
kÓzszolgáLtatásidíjatköteles fizetni. A kéttényezőskÖzszolgáitatási
díj alapdíjúólés
rirítési
díjbóitevődik össze.
(2) Az alapdíj,illetve rendelkezésreállási drj öná1ló ingatianonként,
évente,52 héten
keresz|Lilfizetendődíj,feltéve
van.
,ha az ingatlanonfelépítmény
(3) Az rirítésidíjaz ingatianonhasznáit szabályos gyűjtőedérryekszáanának,az adotÍ.
típusúgyíjtőedényegyszeriürítésidíjánakésaz tjrítésekszámálrrakszorzataként
megállapítottdíj.

2
(4)

Az embléméaottmúanyag zsák áta taftalmazza aZ elszáIIításés a hu11adékkeze1és
teljes fo lya matának kö1ts égét.

(5)

A kötelező kozszolgáItatásért ttzetendő díj összegét és az emb7émér:ott
m;janyag
zsák fuét a Képviselő-teshilet a szolgáItatóval történt esveztetés alaplán éven1ea
rendelet 1. meliékletébenfo glaltak szerint határozzameg.

4.s Az Ör. 1' mellékleteheiyébee rendelet1' mellékletelép.
5.$ Az or. 11.$ (3) bekezdésehelyébea következő rendelkezéslép:
,,(3) Az ingatlan tulajdonosa' amennyiben hulladékszá\|ítási díjtartozása nem á11fenn,
írásbankérheti a szolgáItatőtőLaz Ínítésidrj fizetésealóli mentesítését'
Az ürítésidíj
flzetése aló1i mentességmindaddig megilleti, amíg az ingatianon szíl'árdtelepülési
hulladék nem keletkezk. Az i'ires, haszná7aton lÜvüti lakóbáz, vaw nyaÍaló után,
amennYiben a tuiajdonos e^ az á1lapotot a Polgármesterí Hivatal ígazolásával
írásbanjelzi a szo7gáItatónak,vagy nul1a fogyasztást bizonyttő közuzemi szám7Íkat
mutat be, a kérelrnezett ídőszakla vonatkozőan az ürítési díifizetés szi.rnetel' A
mentességaz alapdíjranem vonatkozik.''
6'$ (1) E rendelet a (2) bekezdésbenfoglaltak kivételével201I. január l-jén lép hatályba és
hatálybalépését
követő napon hatályáI veszti'
(2) E rendelet 1'$-a, 3'$-a és 4.$.a a Királyszentisfváni Hulladékkezelő Központ
próbai.izemetkövető műkodésének
megkezdésenapján iéphatályba éshatáiyba lepését
követő napon hatály át veszti.
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1. melléldeta 17/201,0.(xII.30.)
önkormányzati rende|ethez
,,1. sZ.Úrellékleta 13/2009.(KI. 10.) önkormán y zati r ende|ethez,,
Aháztartási hulladék rendszeres gyűjtésével,elszáLlításával.ártalmat1artitásáva|
kapcsolatos kötelező közszolgáItatás 2011' évi díja

1. Á[andó lakás céljára szolgáló ingatlan esetében(I.l-től.XII.31-ig, évi52alkalom)
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1. 50-60liter
7',79,2r2.r66.52
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2; S0liter
4?)
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544. 3. 1,10-120
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)1) 44) 4'. 160liter ',
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6Á) 5. 220-240|iter
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? )49, 6. 100]itereskonténer 2 r 2 ^ - 3 .036,Szeruődésszerínt
A díjaka 25oÁ-osAFA-| nemtartalmazzák.
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28.298,34.00 8 .-
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T érs asbázakná|az alapdíjat 1akó - és tidülő egységenkéntk e1l megfiz etni.
2. Nyaraló céljáraszolgálóingatlanesetében
(Iv.1.től.X.31.ig,30 alkalom)
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5:',220-240,I:d:er
2r2.6- 1100 literes.konténer 2 r 2 ,
?.,r.:,Qn'l

654.874.3.248,

662.?0?6-

A díjak a 25oÁ-osAFA-I nem tartalnazzák,
Tarsasházakná|az alapdíjatlakó- ésüdrilőegységenként
kell megfizetni'
3. PRoBIo

emblémávalellátott hulladékgyűjtő zsáko k ára
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2. 80litei
g. 110liter

480,592^-

A zsák díiak a 25oÁ-osAFA-I nem tűrt(/lmazzák
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