
Patvarc Község Önkormányzata Képviselö-testületének
18/2011. (XI1.01.) önkormányzati rendelete

a települési szilárdhulladék-gazdálkodással összefüggő önkormányzati feladatokról,
kűlönösen a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési

közszolgáltatásról szóló 4.12003. (11.17.)rendelet módositásáról

Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló
2000. évi XLIII. (Hgl.) 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján a települési szilárdhulladék-
gazdálkodássai összefüggő önkormányzati feladatokról, különösen a települési szilárd
hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 4./2003. (11.17.)rendelet
(továbbiakban: Rendelet) módosítására az alábbi rendeletet alkotja.

1.§

A Rendelet 27. § (1) bekezdéséból az alábbi szövegrész törlésre kerül:

"Az 50 literes szabványos gyűjtőedény csak az 1 és 2 személyes háztartásokban
igényelhető. A közszolgáItató köteles a Polgármesteri Hivatal Hatósági osztály
Okmányirodája által kiállitott igazolást megkérni, és ennek beszerzését követően
kötheti meg az 50 literes szabványos gyűjtőedényre a szolgáltatási szerződésI."

2.§

A Rendelet 2. számú mellékletének 2. pontja helyébe az alábbi 2. pont lép:

a Közszolgáltató által rendelkezésre bocsátott tárolótartály tipusa

80 literes

120 literes

240 literes

rendszeresített köztisztasági zsák

3.§

A Rendelet 3. számú mellékletének helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép:

4.§

A Rendelet 4. számú mellékletének helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép:

5.§

E rendelet 2012. január 1. napján lép hatályba és 2011 január 2.

/~/~
polgármester



1. számú melléklet

3. számú melléklet a 4/2003.(11.17.)számú rendelethez

A települési szilárdhulladék-keze/éssel kapcsolatos közszolgáltatás teljesitése során a
Közszolgáltató által alkalmazott gyűjtöedény tipusok

Az árlalmatlanitandó hulladék begyújtéséhez:

80 literes

120 literes

240 literes

rendszeresitett köztisztasági zsák
2. számú melléklet

4. számú melléklet a 4/2003.(11.17.)számú rendelethez

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás díja
2012. január 1-jétől kezdődő díjfizetési időszakra:

1.A kötelező közszolgáltatással ellátott területen a közszolgáltatás igénybevételének díját a
rendelkezésre bocsátott gyűjtőedények számának, a gyűjtőedények úrméretétől függő
egyszeri ürités; díjának és az üritések számának szorzataként kell megállapitani.

II. A rendszeres gyújtésre rendelkezésre bocsátott gyújtőedény egyszer; üritési díja:

80 literes

120 literes

240 literes

rendszeresitett köztisztasági zsák

251.- Ft + Afa

331.- Ft + Afa

610.- Ft + Afa

400.- Ft + Afa


