PALOZNAK KozsÉc oxronvrÁxyzer
KEPVISBLO-TE STULETENEK

13/2070.(xII.15.) önkormányzati rendelete
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ésaz üdülőhely rendjérő!szőI'ó15l2xQ4:Ü.II:22J
a kiirnyezetvédelem
rendeletmódosításáról.

Paloznak község onkormányzat Képviselő-testületea Magyar Koztársaság Alkotmányáról
biztosítottfeladatkörébenelján'a. a
sző|ő 1949. évi XX. t<irvény44lA, $ (2) bekezdésében
törvény
23.
2000.
évi
XLIII.
szóló
hulladékgazdálkodásról
$-ban foglalt hatáskörébeneljárva
a környezetvédelem és az üdülohely rendjéről szóló 1512004. (VII.29.) önkormányzati
módosításáraa következőket rendeli el:
rendeletének
A szemétszállításról

1.$
helyébea következő lép:
A rendelet38. s (5) bekezdése
(5) A települési szí|átdhulladék kizáro|ag az Észak-BalatoniTérségRegionális Települési
onkormányzati Társulás által kijelölt hulladéklerakóbanhelyezhető
Szilárdhulladék-kezelési
el.

2.$
helyébea következő Iép:
(1) A rendelet39. $ (l) bekezdése
( 1)P aloznak Kö zség onkorman y zata a település közigazgatás i terül etén
a) a a településiszilard hulladékbegyűjtését
b) elszállítását,és
c) környezetkárosítást kizár ő módon történő ártalmatlanitását
Balatonfuredi Településüzemeltetési ZÍt és aZ
PRoBIo
a
gazdálkodási
Kft. szervezetÍkozszol gá|tatásútján biáo sítja.
Hull adék

Észak-Balatoni

(2) A rendelet39' $(4) bekezdésehelyébea következő lép:
Balatonfüredi
(4) A
háztartási szemét intézményes elszállítását a PRoBIo
a
alkalommal.
heti
egy
területeken
TelepülésüzemeltetésiZÍt. a száIlításbabekapcsolt
közterületekrol külön megállapodás szerinti időpontokban v égzi.
helyébeakövetkezőIép:
(3) A rendelet39. $ (5) bekezdése
(5) A háztartási és intézményihulladék elszá||itásáértaz ingatlan tulajdonosa, haszná|ója,
kezelóje a lakó ésüdülőegységekután a helyi rendeletáltal megállapítottdíjatköteles ftzetni.
A renáeletben megállapított szo|gá|tatásidíj magába foglalja a szelektív hulladékgyűjtés,és
az évi egy alkalommal történő lomtalanítás költségét is. Az intézményeshulladékszá]|ítás
a rendeletl mellékleteállapítjameg'
díjtételeit
Zárő rendelkezések

3.$
(|) Ez a rendelet - a (2) bekezdésbenfoglaltak kivételével- kihirdetésétkövetően 2077.
január 1-énlépbatá|yba'Kihirdetésérőla körjegyző ahelyben szokásos módon gondoskodik.

'" \ l---.,

(2) A rendelet2. $ (5) bekezdéseszerinti 1. melléklet1. pontjábanfoglalt díjtételekhatályba

napja:
A rendeletkihirdetésének
Paloznak2010.december15.
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Tóth Gáborné
körjegyző

1' melléklet
Paloznak Község onkormányzat Képviselő-testületének
akÓmyezetvédelemésaz üdülőhely rendjérőlszóló módosított15l20a4.N1I.29.)
ö nko rmány zati rcnde|ethez

1.
díjának
A településiszilárd hulladékkalkapcsolatoskötelező közszolgáltatásigénybevételi
mértéke
20|I. évilegmagasabb

Mennyiség Ft/alkalom
(liter)
378
50-60
432
80
544
1l 0 - 1 2 0
654
160
874
220-240

Allandó
Eves díj
Alkalom

Ft-ban

52
52

52

52
52

196s6

Nvaraló
Alkalom
Eves díj
Ft-ban

22464
28288
34008
45448

30
30

30

30
30

I1340
12960
16320
19620
26220

A megállapítottdíjak a25 Yo AFA-t nem tartalmazzák.

2.

PRoBIo emblémószsák dra
a) 50-60literes:
b) 80 literes:
c ) 1 1 0 - 1 2 0l i t e r e s :

amely magába foglalja az ürítésidíjat:

532.-Ft

600.-Ft
140.-Ft

A megállapitott árak a25 Yo-osÁr.a-t árta|mazzák.

Zöl dhull adék gy{ijtés :
A balatonfüreditérségikomposztáló teleprePalomak község területérőla lakosság ingyen
szá||ithatbezöldhulladékot,amennyibenvállalja abeszá||itásköltségeit.

