Balatonkenese Város Önkormányzata Képvisel -testületének
2/2010.(I. 29.) rendelete
A szervezett települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásokról szóló
1/2009.(I.30.) rendelet módosításáról
Balatonkenese Város Önkormányzatának Képvisel -testülete a szervezett települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
közszolgáltatásokról szóló 1/2009.(I.30.) rendeletét (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:
1. §
A R. címe az alábbiak szerint módosul:
„Balatonkenese Város Önkormányzata Képvisel -testületének 1/2009.(I.30.) rendelete a szervezett települési
szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásokról”
2. §
A R. 3.§-a kiegészül a következ (17) és (18) bekezdésekkel a következ k szerint:
(Értelmez rendelkezések)
„(17) lakóépület: túlnyomórészt (a hasznos alapterület 50%-át meghaladó mértékben) lakást tartalmazó épület.
(18) üdül : az ingatlan-nyilvántartásban üdül ként (üdül épület, hétvégi ház, apartman, nyaraló, vadászház stb.)
feltüntetett vagy ilyenként feltüntetésre váró, ennek hiányában hatósági engedély alapján üdül nek épült
épület.”
3. §
A R. 13.§ (1) bekezdésében meghatározott 1. számú melléklet helyébe e rendelet melléklete lép.
4. §
(1) E rendelet hatálybalépésével a R. 2.§ (1) bekezdése „nagyközség” szövegrész helyébe a „város” szövegrész lép,
a 4.§ (3) bekezdése „nagyközség” szövegrész helyébe a „város” szövegrész lép, a 25.§ (1) bekezdése „nagyközség”
szövegrész helyébe a „város” szövegrész lép.
(2) E rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba.
Balatonkenese, 2010. január 28.
Sörédi Györgyné
polgármester

Wolf Viktória
jegyz

Kihirdetési záradék:
Jelen rendelet a Polgármesteri Hivatal hirdet tábláján 2010. január 29. napján kifüggesztésre került.
Balatonkenese, 2010. január 29.
Wolf Viktória
jegyz

2/2010. (I. 29.) rendelet melléklete

1. A közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek esetében a települési szilárd hulladék elszállítása
•
•

lakóegység részére január 1. - december 31. között heti 1 alkalommal (évente 52 alkalom),
üdül egységek részére április 1. - október 31. között heti 1 alkalommal (évente 30 alkalommal),

Balatonkenesén a vasútvonaltól északra es területeken keddi napokon, Balatonkenesén a vasútvonaltól nyugatra
es területeken és Balatonakarattyán vasárnapi napokon történik.
A közszolgáltató szállítási napokon reggel 7 órától végzi a gy jtést.
2. A települési szilárd hulladék kezelésének egyszeri ürítési díja 2010. január 1. napjától
Ürítési díjak
60 literes gy jt edényzet esetében

237,35 Ft + ÁFA x ürítések száma

110 literes gy jt edényzet esetében

435,15 Ft + ÁFA x ürítések száma

240 literes gy jt edényzet esetében

949,42 Ft + ÁFA x ürítések száma

Az ürítések számát egy id szak vonatkozásában az 1. pont alapján az adott id szakra meghatározott heti ürítési
gyakoriság és az id szak teljes hetei számának szorzata adja.
Az ürítési díj magában foglalja az ártalmatlanítás költségeit is.
3. A Falugondnokságnál (Balatonkenese, F utca 43.) és az üzletekben
- „Vegyeske” Papírbolt (Balatonkenese, Széchenyi u. 2. ),
- VILLKER (Balatonkenese, Szilágyi E. u. 15.)
- Háztartási Kuckó (Balatonkenese, Széchenyi u. 1.)
- FOCUS COOP ABC (Balatonakarattya, Árpád u. 22.)
- HANÁK ABC (Balatonakarattya, Hársfa u. sarok),
- LILA ABC (Balatonakarattya, Rákóczi u. 95.)
beszerezhet , a Zöldfok Zrt. – mint közszolgáltató – nevével ellátott m anyag zsák ára 2010. január 1-jét l
328,- Ft/db + ÁFA.
A m anyag zsák ára a szállítás és az ártalmatlanítás díját is magában foglalja

