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l0l2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete
a héztartási hu ll adékkal kap c so l ato s közszol gáltatásró l s zó l ó

I 5 /20 1 0. (XII. 20. ) önkormányzati rendelet módosításáról

!ánkaKÖzség Önkormányzata KépviselŐ-testülete a hulladékról szóló 2012. éviclxxxv. törvény 88.
§ (4) 99ryzdés a) Pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32, cikk (2)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljrárva a tdveíteroket rendeli el:
l,§ A háztartási hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 15/2010.1yn.20,) önkormányzati
rendelet (a továbbiakban: rendeleO 3. § (1)-(2) bekózdése a következőkre módosul:
:,3:§ ,Q) A telePÜlési szilárd hulladék begyűjtésével, elszállításával kapcsolatos intézményeshulladékvállÍtás, mint_kötele,ző közszolgáltatáJ-te-ljesítésóre Zánkaközség ka)igazgatási területén azEszak-balatoni Hulladékkezelési Konzoróium a Balatonfüredi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.(8230 BalatonfÜredo FÜrdő u. 20.) (a továbbiakban: Szolgáltató; kízreműködésével jogosult éskötelezett.
(2) A települési szilárd hulladék környezetkárosítást kizárőmódon történő ártalmatlanitása, aszelektíven
gyűjtÖtt hulladék begyűjtése, a szelektíven gyűjtött hulladék előkezelése, hasznosításra történő átadásatekintetében azBszak-Ba'"?::11?deqaáaitoal!s|rft (8200. Veszp rém,Háztárgyi út 1.) jogosult éskÖtelezett (továbbiakban: EBH Kft.). Áz ngH rt a szelektíven gyűjtött hulladék begyűjtését a§zolgáltató bevonásával végzi. A szelektíven gyűjtött hulladék eto[ózótese, valamint hasznosításra
tÖrténő áádása a Veszprémi Közüzemi Szolgáltaú Zrt, válogatóművében történik.,,

2. § A rendelet 4. § (4) bekezdése a következőkre módosul:
,,4, § (4) A kÖáisztas ági jáLrmű személyzete ahánartásihulladékot az ingatlanelőtti közúto n veszi át az

erre rendszeresített céljárművel. Kivéve a 2. mellékletben felsorolikozutakat, ahol a Szolgáltató
kis autós szemétszállitó járműveiv el végzi a hulladék áNételét,''

3. § A rendelet 4. § (7) bekezdése a következőkre módosul:
,,4, § (7) A Szotgáltató évente egy alkalommal biztosítj aanagy.darabos hulladék (lim-lom) elszállítását.A lim-lom lerakóhelyekről, a lomtalanítás idOponijaról ai-öntormányzatazingatlantulajdonosokat

e lőzete s en tál1 éko ztatj a.''

4, § A rendelet 6. § (2) bekezdése a következőkre módosul:
,,6, § (2) A hulladékszáltítási díjat egész évre 52 alkalom figyelembevételével kell megfizetni, kivéve
az ÜdÜlőtulajdonosokat,_ akik minden év április l5-től - okóer É-ig 26alkalomra k&elesek a díjat
megfizetni. Az emblémás zsák nettó ára:

a) 50-60 literes
b) 80 literes
c) 110-120 literes

358.- Ft
403.- Ft
493.-Ft."

záró rendelkezések

napján lép hatrályba.5. § Ez argtdelet 20l4.;nájus l.
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