Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete
a szervezett települési szilárd hulladékokkal kapcsolatos közszolgáltatásokról
szóló 1/2009.(I.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló
2000. évi XLIII. törvény 57. §-ában kapott felhatalmazás alapján,
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva,
a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 24.§ (2) bekezdésében biztosított
véleményezési jogkörében eljáró Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügy Felügyelőség véleményének kikérésével
a következőket rendeli el:
1. §

Az Önkormányzat szervezett települési szilárd hulladékokkal kapcsolatos
közszolgáltatásokról szóló 1/2009.(I.30.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban:
Hgr.) 4.§ (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„4.§ (4) A közszolgáltatást az állandó lakás céljára szolgáló ingatlanok tulajdonosai
egész évben, az üdülőingatlan tulajdonosok az év 7 hónapjában – április 1-től november
4-ig kötelesek igénybe venni.”

2. § A Hgr. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
3.§

E rendelet 2012. május 1-jén lép hatályba, és 2012. május 2-án hatályát veszti.

Balatonkenese, 2012. április 20.

Tömör István
polgármester

Fodor Krisztina
jegyző

Kihirdetési záradék:
Jelen rendelet a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján április 27. napján kifüggesztésre
került.
Balatonkenese, 2012. április 26.
Fodor Krisztina
jegyző

1.melléklet a 12/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
1) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek esetében a települési szilárd hulladék
elszállítása
a) lakóegység részére május 1. - december 31. között heti 1 alkalommal (május 1.-december
31. között 35 alkalom),
b) üdülőegységek részére április 1. – november 4. között heti 1 alkalommal (évente 27
alkalommal),
c) Balatonkenesén a vasútvonaltól északra eső területeken keddi napokon, Balatonkenesén a
vasútvonaltól nyugatra eső területeken és Balatonakarattyán vasárnapi napokon történik.
A közszolgáltató szállítási napokon reggel 7 órától végzi a gyűjtést.
2) A települési szilárd hulladék kezelésének egyszeri ürítési díja 2012. május 1. napjától:
a)
b)
c)
d)

60 literes gyűjtőedényzet esetében 278,46 Ft + ÁFA x ürítések száma,
110 literes gyűjtőedényzet esetében 510,51 Ft + ÁFA x ürítések száma,
240 literes gyűjtőedényzet esetében 1113,84 Ft + ÁFA x ürítések száma.
Az ürítések számát egy időszak vonatkozásában az 1. pont alapján az adott időszakra
meghatározott heti ürítési gyakoriság és az időszak teljes hetei számának szorzata adja.
Az ürítési díj magában foglalja az ártalmatlanítás költségeit is.

3) Az AVE Zöldfok Zrt. – mint közszolgáltató – felirattal ellátott és az alapszolgáltatáson
felüli mennyiségű települési szilárd hulladék elszállítására forgalmazott műanyag zsák ára
2012. május 1-jétől 357,- Ft/db + ÁFA. A műanyag zsák ára a szállítás és az
ártalmatlanítás díját is magában foglalja.
4) A műanyagzsák beszerezhető:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Városgondokság (Balatonkenese, Fő utca 43.)
„Vegyeske” Papírbolt (Balatonkenese, Széchenyi u. 2. ),
VILLKER (Balatonkenese, Szilágyi E. u. 15.)
FOCUS COOP ABC (Balatonakarattya, Árpád u. 22.)
HANÁK ABC (Balatonakarattya, Hársfa u. sarok), és
LILA ABC (Balatonakarattya, Rákóczi u. 95.).

