
Tóalmás Község Önkormányzata Képvisel -testületének
4/2013. (III.25.) számú önkormányzati rendelete

a települési szilárd hulladék kezelésére szervezett helyi hulladékkezelési közszolgáltatásról
szóló 15/2012.(XII.28.) ök. rendelet módosításáról

Tóalmás Község Önkormányzatának Képvisel -testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi
XLIII. törvény (továbbiakban: Hgt.) 13. § (3) bekezdésében, 21. § (5) bekezdésében és 23. §-ában
kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. évi
törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a települési szilárd hulladék
kezelésére szervezett helyi hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 15/2012.(XII.28.) ök. rendeletét
(a továbbiakban R.) az alábbiak szerint módosítja:

1. §.

A R. 3.§ (4) bekezdése b.) pontja második francia bekezdésének módosított szövege:

„a II. körzetben, a Begy jt  emblémájával jelzett (ÖKOVÍZ feliratú) fehér szín 60 és 110 liter
rtartalmú anyag hulladékgy jt  zsákban történik a hulladék gy jtése. A jelzett m anyag

zsákok begy jtésének és elszállításának rendje a következ : április 1.–t l október 31.-ig
terjed  id szakban hetente 1 alkalommal, november 1.-t l március 31.-ig terjed  id szakban
kéthetente 1 alkalommal.

2.§

A R. 3.§ (6) bekezdésének módosított szövege:

„Az I. körzetben a tárolóedény rtartalmát alkalomszer en meghaladó mennyiség
hulladékot elhelyezni kizárólag a közszolgáltatótól vásárolt, vagy kereskedelmi forgalomban
kapható, a Begy jt  emblémájával ellátott fehér szín 110 liter rtartalmú hulladékgy jt
zsákban lehet. A jelzett zsák ára tartalmazza a települési szilárd hulladék begy jtés, szállítás
és ártalmatlanítás költségeit. Az I. körzetben önállóan, jelzéssel ellátott 110 liter rtartalmú
zsák nem helyezhet  ki, azaz a zsák nem helyettesíti az edényzetet.
A II. körzetben kizárólag a Begy jt  emblémájával ellátott 110 és 60 liter rtartalmú fehér
szín  m anyag hulladékgy jt  zsákban helyezhet  ki a hulladék. A jelzett zsákok ára
tartalmazza a települési szilárd hulladék begy jtés, szállítás és ártalmatlanítás költségeit.”

3.§

A R. 6.§ 1. bekezdés p) pontja módosított szövege:

„p) amennyiben a szabvány edényben – annak telítettsége miatt – nem elhelyezhet
többlethulladék képz dik, úgy az I. körzetben él  ingatlantulajdonosok kizárólag a Begy jt
emblémájával ellátott jelzett fehér 110 liter rtartalmú anyag zsákban helyezhetik ki az
edényzet rméretét alkalomszer en meghaladó többlethulladékot.”

4.§
A R. 7.§ (1) bekezdés módosított szövege:



„Minden az – ezen rendelet 2. számú mellékletének utcanévjegyzékben rögzített I. körzethez
tartozó út melletti ingatlantulajdonos, köteles az ingatlanán keletkez  települési szilárd
hulladékot a rendeletben meghatározott edény és a többlethulladék elszállítására
biztosított, Begy jt  emblémájával ellátott 110 liter rtartalmú fehér m anyag zsák
felhasználásával a rendeletben meghatározott módon a Begy jt vel elszállíttatni, azaz
köteles a Begy jt  által nyújtott közszolgáltatást igénybe venni.
I. körzetben, a Begy jt  emblémájával ellátott fehér 110 liter rtartalmú m anyag zsák nem
helyettesíti a szabványos gy jt edényt.”

A R. 7.§ (2) bekezdés módosított szövege:

„Minden az – ezen rendelet 2. számú mellékletének utcanévjegyzékben rögzített II.
körzethez tartozó út melletti ingatlantulajdonos, köteles az ingatlanán keletkez  települési
szilárd hulladékot a Begy jt  emblémájával ellátott, jelzett 110 illetve 60 liter rtartalmú
fehér m anyag zsák felhasználásával a rendeletben meghatározott módon a Begy jt vel
elszállíttatni, azaz köteles a Begy jt  által nyújtott közszolgáltatást igénybe venni.
II. körzetben, kizárólag a Begy jt  emblémájával ellátott jelzett 60 és 110 liter rtartalmú
fehér m anyag zsákban helyezhet  ki az elszállításra kerül  hulladék.”

5.§

A R. 1. számú melléklet (2) bekezdés módosított szövege:

„A Begy jt  emblémájával jelzett fehér szín 110 literes m anyagzsák ára: 470,-Ft + Áfa/db.”

A R. 1. számú melléklete kiegészül:

„(3) A Begy jt  emblémájával jelzett fehér szín  60 literes m anyagzsák ára: 270,-Ft +

Áfa/db.”

6.§

Ez a rendelet 2013. április 1. napján lép hatályba.

P á l  Sándorné Kovács Magdolna
jegyz polgármester


