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Várcs ff xakcrmána
Balatoueí{ired
33/20{S.#ii,1$ nendeBete
gceódosítására
reaedelet
a ktirnyezetvódelernrőlszótó r3120$4"(Iv.30}
a
B alatonfured Váro s onkornrány zataKépvi selő-testülete(továbbiakban. Képviselő_testüIet)
és
természeti
ája
fejlesztése,
településikörnyezet megóvása és tervszerii alakítása,
- a környezet védelménekáltalános szabályairól
gyógyudülő jelleg megőrzéseérdekében
a
szóló 1995. évi Lil. ttrvény46 s (1) bekezdése) pontjában,48. $ (1) bekezdésében,
szóló 2000. óvi )(Lil. törvény 23. $-ában kapott felhatalmazása
hulladékgazdálkodásról
alapján,a kovetkezőrendeletetalkotja:
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A rendelet 5.s (1) bekezdéseaz alábbiak szerint módosul:
(1) A települési hulladék rendszeres gyiijtésével, elszállításával, valamint
közszolgáltatáSi díjat
ártalmatlanításávalkapcsolatos kiteloző kozszolgáltatásértkéttényezos
(rendelkezésre
állási clíj)ésürítési
kell fizetni. A kéttényezőskTzszolgáltatásidíj alapdíjból
díjból tevődik össze' A díjat a Képviseló-testtileta következó clíjfizetésiidőszakra, de
legalább egy éwe - a rendelet 2. sz. mellékleteszerint - a szerződott mennyiség,az tirítésidíj
ésaz üritésekszáma alapján állapítjameg.

2.$
mreghatározatt 2" számú cneEBókletEeelyébee
A rendelet 5.$. (1) bekezdésébern
rendelet rnellékleteióp.

3"$
A rendelet 6.s (1) bekezdéseaz atábbiak szerint módostrl:
(l) A rendszeres települési hulladékszállításbabekapcsolt tenileteken a lakosságtól
való települési hulladékszállításheti egy alkalommal, a szolgáltató által meghatározott
napokon tÖrténik' Egyéb szervezetektől a települési hulladékszál1ítása szerződésben
meghatározottaka|apjátyde legalább heti egy alkalommal torténik

4"S
A rende|etó.$ (4} bekezdéseaz atátltliak szerint módosu!:
(4) A insatlantulaidonosa.amennvibenhul|adekszállítási
diitartozásanem áll fenn,
díi fizetésealó|i mentesitést.,A2ürítésidij fizetésealóli
urítési
írásbankérhet
a"szo|s.áltatőtó|
mentessésmindaddís |enntartható.imig, az ingat|anonszilárd települesi hulladek nem
a tu|aidonoseá az
ke|etkeziE.A használátonkívÜlilakó vagiüdü|őefysée utan - amennyib.en
-szolgáltatónak"
Vagy a
á||aootot a Polgármesteri Hivata| i-eázo|ásával--írásban
ielzi a
szoÍsáltatónak ..ö'' fogyasáást bizony.Ítóklzuzemi szám|ái, szám|ákat mutat be az, uiítési
idöszakra r'onatkozóan az üritesiciijfizetesszünete!.
kéreImeze-tt
alóli mentesíégre
diifi7etés
g az a|apdij
rá (rende|kezésre
á ||ási d íjra) nem vonatkozik
A"mentessé

i\{et1ékl
íeEBdeBethee"
a 93/2ss4"{Iv"s{B.}száraealE
2" számú gEEeEtékEeÉ
A háaartási hulladék rendszeresgyujtésévei,elszáilításával, ár-ralmatlanításával
kapcsolatos kötelező közszolgáltatás díja
1. Áttandó lakás cóljára szotgátó ingatlan esetében(I.1"-XII.3l",52 alkalom)

su*llítássk
.i'a*á.

iAWffi
50-60liter
S0liter
I l0-120liter
l60liter
22A-24Aliter
I l00 litereskonténer

272.212,-

zl2.272.212,212,-

166.-

378,-

220,332.44?,-

544.-

662,-

3 . 0 36.-

A díjak a 25%ros

432,654.874.3 248"-

52
52
5Z
52
5Z

Evts.díj

.Ft"b'An:
19.656.-

22.464,28 288,-

34 008,45.448,-

Szerzódésszerint
-t nem tartalmazzcsk.

Társasházaknal az alapdíjatlakó- ésüdüloegységenkéntkell nregfizetni.
{ív.1.-X.3í.,30 aEfl<aEem}
2. fr{yara!ócétjára szolgáló ingatían eseÉébem

Sneixt*s0x

':ti 6si
212,-

50-60liter
80liter
liter
110-120
160liter
220-2AAliter

..'.. díi.....
166,-

a1) -

ztz.-

l'l00 litereskonténer

))o 3 3 2.442,^

.
.....s2ám*.
30
30
30
30
30

1no

J ro,-

432,-

544.654.2 !2 , 874,662,212,Szerződésszerint
3.248,J.uJo,212,A díjak a 25o/o-os FA-t nem tartalmazzak

kel l megflrzetni
Társasházak ná| az alapdíjat lalió - ésudulőegységenként
3. PRoBIo

embléxnávaleltátott hultadékgy{íjtőzsákok ára

Ai Ft.ban
50 ter

L)6 -

BO ter

+TU.

10liter

5q, -

e ,'al, dílak ct 25?ő-os AFA-t nem Íat"Í*lnrs:zók,

,EVaS,d{i
':,Et:ban:
1 13 4 0 . -

72.960,16.320,19,620,

26.220.-

