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1J 2009.( V. 20. ) Önk. r. sz. rendeleti\ a téleplilési szilárd
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-·-·-hnlladék kezelésének szabályaifól,a hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló
13 / 2002.(XII.17. )Önk.r.sz.rendeleténekmódosftásá1·ó1.

Babarc Község Önkomiányzatának Képvíselőtestülete a „helyi önkonnányzatokról "szóló 1990.
évi LXV.törvény 8.§(l)bekezdésében és a „hulladékgazdálkodásról" szóló 2000.évi XLl!Ltörvény

21.§( 1 )bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,"a telepUlési hu l ladékkezelési közszolgitltatási
dij megállapításának részletes szabályairól" szóló 242/2000.(XH.23.)Korm.rendelet rende lkezése i
re figyelclil.IIle l „ a települési szilárd hulladék kezelésének szabályairól, a hulladékkezelési közszol··
gáltatásról szóló 1 J f 2002.(Xll. l 7. )Önlcr.sz.rendeletét a következők szerint módosftja:

l.§
A rendelet 1. sz.mellékletének rendelkezései helyébe az e rendelet mellékl etéb e foglalt rendelkezé
sek lépnek.

2.§

(1)
(2)

E rendelet 2009. jűlius 01. napján lép hatályba.
A ren delet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.

Bab a re, 2009.
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Babarc községi Önkormányzata „ települési szilárd hulladék kezelésének szabályairól,a Iml

12002.( XII. 17,} Öuk.r.sz.re11deleté11ek
1.sz.melléklete

lndékkezelési közszolgáltatásról „ szóló

lJ

A közszolgá ltatási díjat a.z önkormányzat egyéves d ij fize tés i idöszakra állapítja meg.
Ezen díjakat kell figyelembe venni a rendelet 8.§(7) és (8),valamint a 14.§(6)hekezdése sze
rinti többletszolgáltatás teljesítése esetén is.
Az önkormányzat által megállapított közszolgáltatási díj a szolgáltató által alkaln1a:i:ható díj
legmagasabb mértéke.

A gyüjlöcdényhen e lh elyezhető települési szilárd h\llladék elswllításáért fizetendő dij mértéke:
a) Egy 1 ló l-es gyüjtőedényre megkötött
smlgáltatási szereződés esetén heti
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A lomtalanítás alá tartozó alkalmi háztartási szilárd hulladékra
vonatkozó külön rendelkezések
A rendelet 3.§ ( 1) pon thában meghatározott hulladékra nézve a lomta lanítás megszervezéséről és
lebonyolításáról a s><Olgáltató gondoskodik.
A hulladék elszállítását,ártalmatlanítását, illetőleg has>;nosftl<át a szolgáltató díjtalanu l .
A szo lgáltató az előzöektl\I eltérö módon, szabálytalanul elhelyezett hulladékot is köteles - külön
díjfizetés ellen<\bcn - elszállítani, melynek díját annak- előzőekben rögzített súly, mennyiség li
gyelembevéte!évd - kell megállapítani,mely során a következöket kell figyelembe venni;
a hulladék mennyiségét,
a gépjánniire felrakás díj át,
a gépjármíí óradíját.
a hulladék ártal.matlaiútásának díját.

- amennyiben a
elszállítaili.

Ha a különdíj fizetésére kötele?.hctö személy nem állapítható meg, a szolgáltató
lomtalaiútási akciót maga hitdette meg

- a hulladékot saját költs égé re köteles

